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Samenvatting 
 
A. Introductie 

De onderwijswerking is naast het bewegingswerk en de politieke werking één van de drie ‘specifieke 
doelstellingen’ van het Belgisch luik van het programma van Komyuniti. De onderwijswerking wordt 
gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo (SG) en Broederlijk Delen (BD), met Studio Globo als lead 
organisatie.  

De eindevaluatie van het programma 2017-2021 vond plaats tussen augustus 2021 en maart 2022 en 
bestond uit verschillende fases. Het evaluatietraject omvatte de volgende onderdelen: 
documentstudie, terreinbezoeken, de bevraging van medewerkers en leerkrachten via online-
bevragingen (enquête) en interviews, een uitgebreide analyse van het gehanteerde MEAL-systeem, 
geïntegreerde analyse en ontwerprapportering - inclusief een verwerking van leerpunten uit een 
specifieke gevalstudie, interactie met de teams van BD en SG op basis van een ontwerprapport en de 
finale rapportering.  
 
B. Belangrijkste bevindingen  
 
Belangrijkste sterktes :  
a. Het grote bereik, ondersteund door een efficiënte werking.  
b. Unieke aanpak die inzet op duurzame capaciteitsversterking bij de doelgroepen. 
c. Relevant aanbod voor domeinen die in het onderwijs aan belang toenemen. 

 
Opportuniteiten : 
a. Samenwerkingsverband van Komyuniti : potentieel onderlinge samenwerking en synergie die 

sterk aanvullend kan zijn en nog verder tot zijn recht kan komen. 
b. Sterke resultaten die uitnodigen tot verdere inhoudelijke verdieping. 
c. Ondersteunende beleidsinstrumenten voor continue en gerichte bijsturing. 
 
Zwaktes en uitdagingen:  
a. Uitdaging om jongeren uit het secundair onderwijs warm te maken voor wereldburgerschaps-

educatie en het creëren van een beweging op school 
b. Keuzes maken in het aanbod 
c. Strategische aansturing van het onderwijsluik van BD 
 
C. Beoordeling van de prestaties  

1. Samenvatting van de beoordeling ten opzichte van de OESO-DAC criteria 
 

a. Effectiviteit 

C-lever.org geeft het criterium ‘doeltreffendheid’, voor de duur van het hele programma, een score 
B+. De targets voor de specifieke doelstelling zijn gedurende de looptijd met een minieme afwijking 
gehaald. Hierbij is een terugval tijdens het jaar 2020 verrekend, een jaar dat veel flexibiliteit vroeg door 
de sluiting van scholen en de continue wijzigingen omtrent de werking van de scholen in de maanden 
die daarop volgden.  

Komyuniti was tot 2019 goed op weg om de targets met ruime marges te halen en toonde aan dat het 
zelfs in tijden van corona een groot bereik en effectiviteit kon realiseren. Terwijl het Komyuniti-team 
zelf van oordeel is dat het de gebruikelijke diepgang niet kon realiseren in de voorbije 2 jaar, scoren 
de leerkrachten de doeltreffendheid van het programma hoog in, inclusief voor de ‘coronaperiode’. 
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Komyuniti is zich bewust van de nog voorliggende werkpunten op het vlak van vorming van 
toekomstige leerkrachten, het secundair onderwijs en het resultaatsgebied ‘solidaire scholen’. 
 

b. Relevantie 

C-lever.org geeft het criterium relevantie een score A-. De hoge waardering voor het belang van het 
aanbod en het grote bereik (zelfs in 2020) zijn een duidelijke indicatie van de relevantie van het 
lesmateriaal voor de beoogde doelgroep. De gekozen methode is uniek (zeker in het geval van SG) en 
beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van het onderwijsveld. Voor BD weerklinkt een 
vraag naar een meer doorgedreven vernieuwing voor het campagnemateriaal. 

 
c. Coherentie  

C-lever.org geeft het criterium coherentie een score B-. Op dit vlak  is immers nog heel wat marge voor 
verbetering; vooral wat betreft een sterkere afstemming en synergie tussen het aanbod tussen beide 
organisaties. Terwijl er duidelijk potentieel is voor wederzijde aanvulling (cf. het 
solidariteitscontinuüm), wordt deze in de praktijk (te) weinig benut. Het strategisch potentieel voor 
synergie blijft eveneens in de samenwerking binnen het GSK onderbenut. 
 

d. Efficiëntie 

C-lever.org geeft het criterium efficiëntie een score B+. Terwijl de efficiëntie al goed (en op 
deelaspecten zeer goed) is, blijft er ook hier nog marge voor verbetering. Binnen SG merkt C-lever.org 
de grote aandacht voor (kost)efficiëntie op, bij BD blijft dit weliswaar een belangrijk aandachtspunt. 
Globaal genomen slaagt Komyuniti er in om de vooropgestelde targets, in grote mate en tijdig, te 
behalen; dit zelfs in 2020. Dit laatste duidt op de wendbaarheid van Komyuniti.  

 
e. Impact 

C-lever.org geeft het criterium ‘impact’ een score B+. Met deze score drukt C-lever.org zijn waardering 
uit voor de impact die Komyuniti bij leerlingen en leerkrachten realiseert. Bij leerkrachten ligt dit vooral 
in het transfereffect van de inzichten naar andere lesinhouden en de aandacht voor 
wereldburgerschap in de klas. Op het vlak van impact bij leerlingen blijkt het belang van de kennis en 
vaardigheden van de leerkracht. De specifieke aandacht van Komyuniti (bij SG zelfs in belangrijke mate) 
voor deze capaciteitsversterking maakt dat een belangrijke voorwaarde tot het bekomen van impact 
is gerealiseerd. 
 

f. Duurzaamheid  

C-lever.org geeft het criterium duurzaamheid een score A-. Met deze score drukt C-lever.org zijn 
waardering uit voor de gekozen strategie die zowel de klemtoon legt op ‘beleving en actie’ voor 
leerlingen en leerkrachten, het gericht inzetten op het ‘multiplicatoreffect’, en de vorming van 
toekomstige leerkrachten dat kenmerkend is voor de aanpak van SG. Bij BD komen deze sterkten wel 
iets minder uitgesproken tot uiting. Het accent op de vorming van leerkrachten komt in de workshops 
bij de voorstelling van de campagne aan bod, het multiplicatoreffect vinden we terug bij de leerlingen 
die deelnemen aan de inleefreizen. 
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Totale prestatie A B C D 

Effectiviteit  B+   

Relevantie A-    

Coherentie  B-   

Efficiëntie  B+   

Impact  B+   

Duurzaamheid A-    

 
2. Samenvatting van de beoordeling ten aanzien van transversale thema's 

 
a. Gender 

Komyuniti geeft aan dat ze inzetten op gendergevoeligheid, maar dat dit in het aanbod minder expliciet 
benadrukt wordt. In de verschillende rollen die in de lesmaterialen aan bod komen, onderneemt 
Komyuniti een actie om de eerder typische rolindeling te doorbreken zonder dit expliciet in de verf te 
zetten. De ‘voorbeeldfunctie’ wordt daarbij wel opgenomen, de kans dat dit door leerlingen opgepikt 
wordt, is minder groot. - Globale score: B+ 
 

b. Milieu 

Milieu komt niet in alle activiteiten aan bod maar werd expliciet bevraagt bij medewerkers en 
leerkrachten. Uit de bevindingen stellen we dat de bijdrage in de eerste plaats leidt tot een groter 
bewustzijn bij leerkrachten en leerlingen en een gedragsverandering bij de leerkrachten. - Globale 
score: A- 
 

c. COVID-19 

De problematiek en de gevolgen van Covid 19 komen in meerdere onderdelen van dit evaluatierapport 
tot uiting. Uit de besprekingen blijkt de wendbaarheid van de organisatie en de waardering voor het 
specifiek ontwikkelde materiaal bij de leerkrachten. - Globale score: A- 

 
D. Belangrijkste geleerde lessen door Komyuniti  
1. Komyuniti onderschreef in 2017 het belang van de strategische denkkaders zoals de Theory of 

Change. Gedurende de loop van het programma verdween evenwel de aandacht voor dit kader. 
In de voorbereiding van het nieuwe programma werd het belang opnieuw bevestigd, vooral door 
de medewerkers van BD. 

2. Het MEAL systeem oriënteert de werking en geeft tendensen en ‘probleemgebieden’ aan op het 
vlak van bereik. Mogelijkheden voor verdere verdieping op het vlak van effectiviteit zijn in 
gezamenlijk overleg verkend.  

3. De relevantie van lesmaterialen, de pedagogische aanpak (cfr. 21ste -eeuws vaardigheden,  ..) en 
het belang van professionalisering werden in de tussentijdse evaluatie bevestigd. 

 
E. Belangrijkste aanbevelingen 
1. Versterk de interne coherentie van de werking van Komyuniti en de coherentie tussen de 

verschillende activiteiten 
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2. Bekijk met een kritische blik de meerwaarde van de verschillende lesmaterialen (inclusief de 
digitale lesmaterialen) in functie van de specifieke doelstelling en de hoge werkdruk van de 
medewerkers. Stel extra prioriteiten en focus op die onderdelen waar het programma het meeste 
verschil maakt. 

3. Zorg voor sterkere strategische aansturing van het onderwijsluik binnen BD.  
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1. Introductie – evaluatie methodologie, vooruitgang en kalender 

1.1 Introductie onderwijsluik Komyuniti 

De onderwijswerking is naast het bewegingswerk en de politieke werking één van de drie specifieke 
doelstellingen van het Belgisch luik van het programma van Komyuniti. De onderwijswerking wordt 
gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, met Studio Globo als lead organisatie.  

Komyuniti ontwikkelt binnen het onderwijsluik een sterk gevarieerd aanbod, bestaande uit 
ervaringsgerichte en begeleide werkvormen met intensieve impact (inleefateliers, workshops), en van 
niet-begeleide werkvormen (verspreiding leermiddelen) met een groter bereik. Het aanbod is gericht 
op verschillende leeftijden (basisonderwijs en secundair onderwijs) en onderwijsvormen in het 
secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO), telkens vertrekkende vanuit een onderbouwde pedagogie. Het 
vormingsaanbod voor leerkrachten stimuleert leerkrachten om zelfstandig aan de slag te gaan door 
hen de nodige theoretische en methodische bagage mee te geven om mondiale vorming te integreren 
in meerdere vakken. Het bewegingswerk in schoolverband vormt hier een vervolg op. Beide 
organisaties organiseren zowel activiteiten voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs. 
Komyuniti gebruikt de term ‘werkmodel’ als verzamelnaam voor de verschillende activiteiten.  

Bij Broederlijk Delen (BD) richt men zich in het basisonderwijs tot de leerlingen van 1ste tot en met de 
3de graad. Het aanbod is opgesplitst voor het eerste leerjaar (fotoset), het 2de tot en met het 4de leerjaar 
en een specifiek aanbod voor het 5de en het 6de leerjaar. Binnen het aanbod van Broederlijk Delen staat 
naast het belevingsaspect, het actiegerichte erg centraal.  

In het kader van de campagne wordt jaarlijks een stevig educatief pakket en een fotoset uitgewerkt, 
waarin de scholen ook een aanbod aan acties meekrijgen. Het aanbod voor het secundair onderwijs is 
gelijkaardig aan dit van het lager onderwijs. Voor de campagneperiode biedt Broederlijk Delen een 
vakoverschrijdend lessenpakket aan dat modulair is samengesteld met schoolse en minder schoolse 
activiteiten. In het secundair onderwijs is het aanbod ‘acties’ iets uitgebreider. Broederlijk Delen geeft 
dit pakket vorm in samenspraak met Studio Globo. Tijdens de voorstelling van het campagnemateriaal, 
verzorgt Studio Globo eveneens de workshop voor de leerkrachten.  

Tijdens de covid 19-periode werd ingezet op meer digitale werkvormen (online quiz) en coronaveilige 
fondsenwervende activiteiten zoals Olé BD en ‘Be The Challenge’.  

Tenslotte nodigt Broederlijk Delen in het kader van de campagne geregeld gastsprekers uit vanuit de 
landen die Broederlijk delen steunt. Tijdens hun verblijf in België nemen ze deel aan activiteiten en 
verzorgen ze presentaties.  

Buiten de campagneperiode ligt de klemtoon op het opzetten van een beweging en nodigt Broederlijk 
Delen de leerlingen uit om over mondiale thema’s verder na te denken. Voor de basisscholen is het 
lespakket ‘Mik@DOE’ uitgewerkt. Voor het secundair onderwijs zet Broederlijk Delen erg in op de 
solidaire picknick ‘Plein Public’ in samenwerking met Oxfam Solidariteit (klemtoon op duurzame 
voeding) en ‘SecondLife@School (klemtoon op recycleren) specifiek gericht op het beroepsonderwijs. 
Het aanvullend aanbod bestaat uit lespakketten zoals de ‘Duurzame Stad’ en ‘Klimaatverandering’ en 
het spel ‘Wat je toekom(s)t’. 

Naast dit lesaanbod organiseert Broederlijk Delen inleefreizen voor scholen. Jaarlijks worden in dit 
kader 4 scholen uit het secundair onderwijs geselecteerd. Broederlijk Delen biedt binnen de 
geselecteerde scholen aan een aantal leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om zich in te leven 
in een land waar Broederlijk Delen actief is. Tijdens de inleefreis, georganiseerd in de kerstvakantie, 
verblijven de jongeren in een gezin ter plaatse en maken ze kennis met de projecten van Broederlijk 
Delen.  Na hun terugkeer worden de jongeren begeleid om hun verhaal, ervaring en verkregen inzicht, 
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breder te verspreiden in de school, en/of buiten de school. Als voorbereiding van het traject 
organiseert Broederlijk Delen enkele voorbereidingsweekends.  

Het aanbod van Studio Globo (SG) focust zich op lesmaterialen in verschillende vormen voor 
leerkrachten en leerlingen. De klemtoon binnen het basisonderwijs ligt op de inleefateliers die op een 
5-tal locaties worden georganiseerd. Voor het basisonderwijs is er een aanbod dat meer 
landenspecifiek is, zoals ‘Guatemala’, ‘Peru’, Congo’, ‘India’ en ‘Superwereldmol’, en een aanbod dat 
eerder gelinkt is aan een thema zoals ‘Achter de muur’ (kansarmoede) en ‘Wonen op het dak’ 
(diversiteit). Naast dit aanbod kunnen scholen voorwerpenkoffers en/of fotosets uitlenen bij Studio 
Globo, en/of inschrijven op specifieke workshops voor het basisonderwijs zoals ‘Anne Frank’, ‘Kinderen 
veranderen de Wereld’ en ‘Sporen van kolonisatie’, buurtwandelingen, … . ‘Sporen van kolonisatie’ 
bestaat eveneens in de vorm van een website met lesmateriaal voor leerkrachten. Tijdens de 
coronaperiode experimenteerde SG met online ‘inleefateliers’ waar stukken van het aanbod via 
filmpjes en/of digitale leerpaden aan de scholen werden aangeboden die soms werden gekoppeld aan 
een ‘challenge’. Sommige lesmaterialen kregen een digitale herwerking, zoals ‘123 piano’.  

Tevens biedt Studio Globo een abonnement aan op het digitaal lesmagazine ‘WaW’, waarin lessen 
worden uitgewerkt voor de verschillende graden in het basisonderwijs. 

Specifiek voor het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs, bestaat het aanbod 
uit een mobiel atelier ‘Expeditie WareWare’ en enkele leskoffers. 

Voor het secundair onderwijs is er een gelijklopend aanbod. De inleefateliers zijn er vervangen door 
trajecten waar ook de ‘Climate Challenge’ en ‘Brussel Beleven’ onder vallen. Naast dit aanbod stelt 
Studio Globo lespakketten, actualessen en verschillende themaworkshops (‘Jong Geluid’, ‘Aan tafel’, 
‘Foodwiseaction’, ‘Strijdwaardig’, en ‘Heavy Metal) ter beschikking. De activiteiten in het secundair 
onderwijs worden georganiseerd in de scholen, met uitzondering van het traject ‘Brussel Beleven’.  

Beide organisaties bieden overkoepelend materiaal aan voor een actie op de ‘dag van de leerkracht’ 
in het kader van de campagne ‘Saved by the bell’. De aandacht voor kwaliteitsvol onderwijs voor 
iedereen staat hierin centraal 

Op het niveau van de leerkrachten beschikt SG over vormingsmodules voor leerkrachten die met hun 
klas deelnemen aan het inleefatelier. Afhankelijk van de vertrouwdheid met het inleefatelier, gaat het 
om een A sessie (voor leerkrachten die een eerste keer naar het atelier komen), een B sessie (een 
vorming met meer diepgang voor leerkrachten die een tweede keer deelnemen) en een C sessie (voor 
leerkrachten die meer dan twee keer deelnamen). Aanvullend is er een aanbod voor leerkrachten voor 
de niet-begeleide activiteiten zoals de WaW, de ontleners van een koffer, de fotoset, andere 
publicaties, campagnemateriaal BD, actualessen en een educatieve website klimaatproject. 

Het aanbod voor leerkrachten van BD is beperkter en bestaat voornamelijk uit de workshops die BD 
bij de toelichting van het campagnemateriaal in samenwerking met SG organiseert. 

Tenslotte beschikt SG over specifieke vormingen uitgewerkt voor toekomstige studenten. 
 

1.2 Gebruikte methodologie 

De eindevaluatie van het programma 2017-2021 vond plaats tussen augustus 2021 en maart 2022 en 
bestond uit verschillende fases. Het evaluatietraject omvatte de volgende onderdelen: 
documentstudie, terreinbezoeken, de bevraging van medewerkers en leerkrachten via online-
bevragingen (enquête) en interviews, een uitgebreide analyse van het gehanteerde MEAL-systeem, 
geïntegreerde analyse en ontwerprapportering - inclusief een verwerking van leerpunten uit een 
specifieke gevalstudie, interactie met de teams van BD en SG op basis van een ontwerprapport en de 
finale rapportering.  
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1.2.1 Gebruikte theoretische kaders 
Zoals aangegeven in de methodologische nota lag naast de verantwoording de focus ook het lerende 
element in deze evaluatie. Cruciaal hierbij waren het ontwikkelen en versterken van het MEAL systeem 
en het in kaart brengen van de effecten. In dat kader stond de evaluatie diepgaander stil bij de 
verschillende eind- en tusseneffecten die de ‘stakeholders’ (in dit geval leerkrachten en leerlingen) na 
deelname aan de activiteiten ervaarden. Op die manier vult deze eindevaluatie de resultaten van de 
tussentijdse evaluatie, waar de klemtoon lag op de leeruitkomsten bij de leerkrachten, mooi aan.  

Voor de uitklaren van deze effecten maakte het evaluatieteam gebruik van het ‘evaluatiemodel voor 
professionalisering van Guskey’, dat 5 niveaus van impact onderscheidt en rekening houdt met de 
intermediaire rol van de leerkrachten in dit programma.   
 

 
 
Om de efficiëntie van het programma in kaart te brengen, haalde het evaluatieteam inspiratie bij het 
meetinstrument ‘Social Return on Investment (SROI)’. Zoals aangegeven in de offerte stond de setting 
en het budget een complete SROI meting niet toe, maar inspiratie vanuit de SROI aanpak verbreedde 
wel de kijk van het evaluatieteam op de samenhang tussen de criteria efficiëntie, effect en impact en 
op het betrekken van stakeholders bij de evaluatie. In die zin organiseerden we een online-bevraging 
bij alle medewerkers, werd impact en efficiëntie breder bevraagd dan het DGD kader en had het 
evaluatieteam oog voor de impact die leerkrachten werkelijk ervaarden. De heropflakkering van 
corona in december 2021 en januari 2022 verhinderde de bevraging bij de leerlingen, de uiteindelijke 
‘beneficiaries’. De impact op dit niveau werd daarom via de leerkrachten in kaart gebracht door middel 
van de onlinebevraging en de afgenomen interviews.   

1.2.2 Documentenstudie en terreinbezoek 

In eerste instantie analyseerde C-lever.org de samenstelling van het programma en de reeds 
beschikbare data, zoals verzameld met de tussentijdse evaluatie en de algemene data uit het 
monitoringssysteem. Deze analyse zette C-lever.org verder met een diepgaandere analyse van de 
beschikbare data in het MEAL-systeem, uitgewerkt lesmateriaal en documenten die relevant zijn voor 
de evaluatie van de OESO-DAC criteria. 

In dit kader werd er o.a. gekeken worden naar :  
- de aan DGD overgemaakte performantiescores;  
- de jaarlijkse interne verslaggeving en rapportering van ‘lessons learned’; 
- data uit gebruikte meetinstrumenten;  
- info uit interne analyses en relevante rapporten; 
- de bijsturingen aan de veranderingstheorie in het nieuwe programma; 
- uitgewerkt didactisch materiaal; 
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- …  

De analyse van documenten werd aangevuld met een terreinbezoek aan het inleefatelier Guatemala 
in Gent en de deelname aan de vormingssessie A voor leerkrachten van het lager onderwijs, opdat het 
evaluatieteam een concreet beeld kreeg van de activiteiten van Komyuniti. Deze keuze was gelinkt aan 
de specifieke case Guatemala die uiteindelijk in een ‘case effecten’ en een ‘case Guatemala-synergie’ 
in een paralleltraject verder werd uitgediept. 
 

1.2.3 Bevraging bij medewerkers en interne werksessies 

De informatie uit de documentenstudie werd aangevuld met informatie uit gesprekken met 12 
medewerkers van Komyuniti. In de gesprekken met programmaverantwoordelijken, medewerkers van 
het onderwijsluik BD en SG, de verantwoordelijke M&E en de directeur van SG werd nagegaan in welke 
mate aanpassingen werden gemaakt naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de 
tussentijdse evaluatie, de manier waarin de verschillende programma’s aanpassingen introduceerden 
als reactie op Covid 19, de linken tussen de verschillende onderdelen van het programma, de bijdragen 
van elk programmaonderdeel ten aanzien van de effecten vooropgesteld in de veranderingstheorie, 
en de resultaatsgebieden vooropgesteld in het resultatenkader van de outcome. Ervaren 
succesverhalen, belemmerende factoren, kansen en opportuniteiten maakten eveneens onderdeel uit 
van het gesprek.  

De discussies in de interne werksessies gelinkt aan de inhoudelijke verdieping van de effecten vulde 
deze informatie verder aan. 

1.2.4 Bevraging bij medewerkers Komyuniti en leerkrachten 

De bevraging bestond uit 2 luiken. In het eerste luik bevroegen we medewerkers van Studio Globo en 
Broederlijk Delen die bij de uitvoering van het programma betrokken zijn. Deze onlinebevraging 
gebeurde ter aanvulling van de interviews en vond plaats begin januari. De bevraging ging dieper in op 
de manier waarop de medewerkers de toepassing van de verschillende OESO-DAC criteria bij de 
uitvoering ervaarden. Van de 52 medewerkers namen 29 de tijd om deze vragenlijst in te vullen, zodat 
we een goed beeld kregen over de ervaringen bij de medewerkers. Nagenoeg alle educatief 
medewerkers van Broederlijk Delen namen deel aan de bevraging, bij Studio Globo ging het om 24 
medewerkers, waaronder het kernteam en een 20-tal educatieve medewerkers. Het merendeel van 
de respondenten was betrokken bij de activiteiten van het basisonderwijs, niet zo verwonderlijk 
aangezien deze groep bij Studio Globo het grootst is. Ongeveer de helft van de respondenten is reeds 
meer dan 5 jaar bij Komyuniti aan de slag, 24% tussen de 3 en de 5 jaar, 28% tussen 1 en 3 jaar en 
slechts 3 % is nog maar minder dan een jaar bij Komyuniti aan het werk. Ongeveer 70 % heeft met 
andere woorden een degelijke kennis van het programma.  

In het tweede luik, werd een gelijkaardige vragenlijst voorgelegd aan de leerkrachten die tussen 
september 2020 en eind 2021 aan de activiteiten hadden deelgenomen. Gezien de specificiteit en de 
beperkte groep werd deze bevraging niet afgenomen bij lectoren die in de hogeschool lesgeven. Uit 
de online bevraging kwam de grote waardering voor de activiteiten van Broederlijk Delen en Studio 
Globo naar voren zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen (volgens de mening van de 
leerkrachten).  
Naast een algemene appreciatie kwamen in de enquête ook de verschillende OESO-DAC criteria aan 
bod zodat we deze konden koppelen met de inschatting van de medewerkers van Komyuniti. De 
resultaten van deze vergelijking komen bij de bespreking van de verschillende criteria aan bod.  

De vragenlijsten van de online bevragingen werden voor de afname aan de programmamedewerkers 
voorgelegd voor aanvullingen en feedback. 
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Via de bevraging ontvingen we de reacties van 223 leerkrachten op een rondvraag van 2.158 
leerkrachten. Het bereik ligt in lijn met de tussentijdse evaluatie, waar een bereik van 255 
respondenten werd behaald. Rekening houdend met de zware druk op de scholen tijdens de 4de 
coronapiek en de relatief korte periode van 2 weken, is dit een mooi resultaat. 

 

Het merendeel van de respondenten (73%) geeft les in het basisonderwijs, 22% is actief in het 
secundair onderwijs. De 10% anderen bestond uit lesgevers in het buitengewoon secundair onderwijs 
(5), het buitengewoon lager onderwijs (5) en catechisten.  

 

Het merendeel van de respondenten had deelgenomen aan de activiteiten van Broederlijk Delen en 
28% aan de overkoepelende campagne ‘Saved by the bell’. 33% van de respondenten nam in de 
voorbije periode deel aan een inleefatelier van het basisonderwijs, waarvan 19% aan een inleefatelier 
gelinkt aan een land (Guatemala, Peru, Congo, India, Superwereldmol). De andere respondenten 
leenden een voorwerpenkoffer bij Studio Globo uit, zijn geabonneerd op het online lesmagazine WaW, 
of maakten gebruik van de lespakketten en actualessen in het Secundair onderwijs, maakten gebruik 
van de fotosets of namen deel aan de buurtwandelingen. Voor verdere details over de doelgroep en 
de resultaten van de bevraging, verwijzen we naar bijlage 3. Verschillende van de respondenten nam 
de voorbije periode 1 keer (52%), 2 keer (20%), 3 keer (6%) en zelfs meer dan 3 keer deel aan de 
activiteiten (5%), vaak ging het daarbij om activiteiten van zowel BD als SG.  81% van de respondenten 
is reeds meer dan 10 jaar in het onderwijs actief, 13% tussen de 5 en 10 jaar. Slechts 6% gaf tussen 1 
en 5 jaar les. 85% van de respondenten identificeert zich als vrouw. 

Bij de toelichting van de resultaten geven we geregeld de gemiddelde score van het ‘item’ aan. Dit 
werd berekend via een gewogen gemiddelde op een schaal van 1 (‘zeer zwak’) tot en met 6 (‘zeer 
goed’). In bepaalde situaties geven we eveneens het % respondenten aan dat voor een bepaalde score 
koos, om de grootorde van deze mening in de verf te zetten.  
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Uiteindelijk werd de input van deze enquête aangevuld met 2 telefonische bevragingen. Deze 
bijkomende interviews werden individueel en telefonisch afgenomen bij leerkrachten die in de 
vragenlijst aangaven, hiertoe bereid te zijn. De lage bereidheid bij leerkrachten voor diepgaandere 
interviews wijten we aan de verhoogde werkdruk door de toenmalige Covid 19 piek. Scholen kampten 
met sluitingen, uitval van leerkrachten, quarantaines, waardoor de prioriteiten elders lagen. C-
lever.org maakte gebruik van semigestructureerde vragenlijsten en focuste bij de vragenstelling op 
impact en duurzaamheid om te reeds bekomen informatie verder aan te vullen. Deze interviews 
vonden plaats in februari 2022.  

Gesprekken met leerlingen en directies voorzien voor januari vonden uiteindelijk niet plaats, aangezien 
Covid 19 in die periode voor een nieuwe piek met bijhorende maatregelen zorgde. Externen waren in 
die periode niet in de school toegestaan en leerkrachten kampten op dat ogenblik met andere 
problemen. Het evaluatieteam focuste zich daarom op de analyse van de opbouw van enkele 
kernactiviteiten om beter zicht te krijgen op de interne logica en de vooropstelde deeleffecten.  
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2. Beoordeling van de prestaties van het landenprogramma ten aanzien 
van de OESO-DAC criteria 

In dit tweede deel focussen we op de OESO-DAC criteria die we één voor één bespreken. We starten 
elk criterium met de uiteindelijke score van deze eindevaluatie, om vervolgens duiding te geven bij de 
samenhang of verschillen met de zelfbeoordeling van Komyuniti voor de verschillende jaren van het 
programma tot het jaar 2020. Bij de score hielden we rekening met de resultaten van de bevraging van 
de medewerkers, de leerkrachten en elementen die uit de interviews met de medewerkers en/of 
leerkrachten aan bod kwamen. Bijkomende elementen zoals gegevens uit het MEAL – systeem en de 
tussentijdse evaluatie vullen sommige criteria aan. Elk criterium sluiten we af met een algemene 
conclusie en aanbevelingen voor dit specifieke criterium. 

2.1 Effectiviteit 

2.1.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

EFFECTIVITEIT   B+   

ARGUMENTATIE : 

C-lever.org kent Komyuniti op het criterium ‘doeltreffendheid’, voor de duur van het hele 
programma, een B+ toe. Dit komt overeen met een algemene appreciatie “goed” en evoluerend 
naar een appreciatie “zeer goed”. 

De targets voor de specifieke doelstelling zijn op het vlak van bereik (leerlingen en leerkrachten) 
gedurende de looptijd met een minieme afwijking gehaald. Dit was het gevolg van een terugval 
tijdens het jaar 2020, een jaar dat veel flexibiliteit vroeg door de sluiting van scholen en de 
continue wijzigingen omtrent de werking van de scholen in de maanden die daarop volgden.  

Komyuniti was tot 2019 goed op weg om de targets met ruime marges te halen en toonde aan dat 
het zelfs in tijden van corona een groot bereik en effectiviteit kon realiseren. Terwijl Komyuniti van 
oordeel is dat de gebruikelijke diepgang in de voorbije 2 jaar niet kon realiseren, scoren de 
leerkrachten de doeltreffendheid van het programma hoog in, inclusief voor de ‘coronaperiode’. 
Komyuniti is zich bewust van de voorliggende werkpunten op het vlak van vorming van 
toekomstige leerkrachten, de waardering binnen het secundair onderwijs en de bijdrage tot 
‘solidaire scholen’ gemeten door middel van het gebruik van meerdere 
‘werkmodellen/actievormen’ aangeboden door Komyuniti door de scholen. 

 
A. Algemene beoordeling 

 
In het criterium effectiviteit of doeltreffendheid staan we stil bij de vraag in welke mate 

- de activiteiten bijdragen tot de realisatie van het vooropgestelde doel (sensibilisering, 
participatie, beweging) bij de beoogde doelgroep; en of  

- de doelstellingen volledig en kwaliteitsvol worden bereikt.  

Hiervoor baseert C-lever.org zich op de hierna volgende elementen B tot G. 
 

B. Eigen beoordeling  

Komyuniti scoort zichzelf in het criterium ‘effectiviteit’ gemiddeld in op niveau B. De globale cijfers 
lagen in de goede richting, deze voldeden echter niet aan het vooropgestelde doel. Het vooropgestelde 
bereik werd steeds behaald, met uitzondering van het jaar 2020, het jaar waarin Covid 19 toesloeg. 
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Ondanks deze onverwachte wending, kende het bereik slechts een beperkte terugval. Komyuniti is van 
oordeel dat in 2020 de gebruikelijke diepgang niet behaald werd. Enkel op het niveau van waardering 
van het secundair onderwijs bleek het vooropgestelde doel niet realistisch genoeg ingesteld en de 
realisaties op het niveau van het bereik van de studenten leerkrachtenopleiding liggen lager dan 
vooropgesteld.   
 

C. Data uit het MEAL- systeem 
 

De zelfinschatting gebeurt voornamelijk op basis van data die het Monitoring, Evaluation, 
Accountability and Learning (MEAL) systeem aanlevert, waarin data per resultaatsgebied worden 
opgevolgd. Over het algemeen gaat het daarbij over bereik, waardering en effect. De indicator bereik 
verzamelt cijfers over de deelname aan de verschillende activiteiten, gelinkt aan de eerste 6 
resultaatsgebieden. Voor een verdere bespreking van het MEAL systeem en meer gedetailleerde data 
verwijzen we naar bijlage 2.  Hierna geeft het rapport verder toelichting bij de aspecten ‘bereik’, 
‘waardering’ en ‘effect’. 
  
 C1. Bereik 

Over de verschillende resultaatsgebieden heen, stellen we vast dat het bereik, vooropgesteld in de 
specifieke doelstelling, van gemiddeld 560.000 leerlingen per jaar over het algemeen ruimschoots 
behaald werd, met uitzondering van het jaar 2020. De target van 20.000 leerkrachten werd tot 2019 
eveneens behaald, waarvan (in 2019) 13.396 leerkrachten in het basisonderwijs, 8.000 in het secundair 
onderwijs en een 300-tal lectoren in het hoger onderwijs. Ook voor dit resultaatsgebied was er een 
terugval in 2020 merkbaar. Zonder de Covid 19 crisis had Komyuniti deze targets zonder problemen 
gehaald. Het grote bereik nam immers stelselmatig toe tot in 2019. Voor de toekomst lijkt het bereik 
opnieuw verzekerd, met uitzondering van de studentenopleiding waar de trend dalende is. SG bekijkt 
met de hogescholen hoe ze deze trend op termijn kunnen keren. 

Het brede bereik is terug te zien voor de verschillende resultaatsgebieden. Een terugval is merkbaar 
voor alle resultaatsgebieden in 2020 waarna Komyuniti met kleine verschillen terug het 
vooropgestelde bereik behaalt. De terugval is het grootst voor het bereik in het basisonderwijs (-5.000 
leerlingen), toekomstige leerkrachten (-700 studenten) en leerkrachten (-400). Voor het 
resultaatsgebied secundair onderwijs werd zelfs in tijden van corona de target op het vlak van bereik 
gehaald.  

Aangezien 2020 een erg uitzonderlijk jaar was, kijken we voor een meer gedetailleerde analyse van 
de resultaatsgebieden naar de data van 2019 en de trends van de voorbije jaren. De cijfers geven ons 
het volgend beeld :  

- Het aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs (resultaatsgebied 1) nam tot en met 2019 
toe met bijna 30.000 extra bereikte leerlingen. Deze toename was zowel het gevolg van een 
grotere deelname aan de begeleide werkvormen als de niet begeleide werkvormen.  

- In het secundair onderwijs (resultaatsgebied 2) werden de vooropgestelde aantallen steeds 
behaald, ook in het moeilijke ‘coronajaar’ 2020. Kijken we in detail naar het bereik van de 
verschillende activiteiten, dan stellen we vast dat dit vooral te wijten is aan het bereik van de niet-
begeleide werkvormen. De trajecten voor het secundair onderwijs bereiken doorheen de looptijd 
van het programma de vooropgestelde aantallen niet. De dalende deelname aan de trajecten 
werd gecompenseerd door het bereik van leerlingen via de Climate Challenge@School en Brussel 
Beleven. 

Het bereik van de leerlingen via de niet begeleide werkvormen kende in de jaren voorafgaand aan 
corona bijna 74.000 leerlingen t.o.v. 42.500 vooropgestelde leerlingen. Het grote bereik situeert 
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zich in de bereikte leerlingen door middel van het lespakket dat specifiek voor de campagne van 
BD is opgemaakt en de actualessen.  

- Op het vlak van de lerarenopleiding (resultaatsgebied 3) merken we in de data omtrent bereik, 
dat het bereik dalende is. De beoogde targets van gemiddeld 1.700 studenten per jaar situeren 
zich uiteindelijk rond de 1.400 studenten. De dalende trend geldt in de eerste plaats voor de 
studenten van de leerkrachtenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair 
onderwijs. Bij de andere modules voor lerarenopleiding is de trend stijgend. Deze evolutie is o.a. 
het gevolg van veranderingen in het hoger onderwijs, waar de laatste jaren een grotere 
modularisatie binnen de vorming plaatsvindt en het aantal studenten voor de 
leerkrachtenopleiding daalt.  

- In het programma van SG ligt een sterke klemtoon op de opleiding van leerkrachten 
(resultaatsgebied 4). Met uitzondering van 2020 is er een stijgende lijn zichtbaar in de deelname 
aan deze vormingen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. De vooropgestelde targets 
zijn ruimschoots behaald, zelfs in 2020 was er slechts een minimaal verschil op dat vlak merkbaar 
(-400). 

Tenslotte stellen we vast dat de deelname van de lectoren in de hogeschool hoger ligt dan de 
vooropgestelde targets, inclusief in 2020. Over de jaren heen is er wel een dalende trend. De helft 
(25 in 2019) van de bereikte lectoren geeft les aan leerkrachten van het kleuter en/of het 
basisonderwijs.  

- Voor resultaatsgebied 5, dat de activiteiten van BD in het kader van de campagne bevat, merken 
we dat de vooropgestelde targets overeenkwamen met het uiteindelijk bereik van 4.100 
leerkrachten, ook in het jaar 2020. Van de 4.040 bereikte leerkrachten, geven 2.450 leerkrachten 
les in het basisonderwijs en 1.600 in het secundair onderwijs. Via deze weg bereikt BD ongeveer 
275.000 tot 280.000 leerlingen per jaar (inclusief 2020), waarvan tussen de 52 en 55% in het 
basisonderwijs. Het bereik voor de activiteiten buiten de campagne worden niet in het MEAL-
systeem opgenomen.  

- In resultaatsgebied 6 meet Komyuniti de internationale solidariteit via het aantal deelnemende 
scholen aan de jaarlijkse actie ‘Saved by the Bell’. Het aantal geregistreerde scholen (gemiddeld 
500 scholen) lag steeds hoger dan de target (430), inclusief het jaar 2020. Op die manier bereikt 
Komyuniti in 2019, 4.303 leerkrachten in het basisonderwijs, een 3.000 leerkrachten in het 
secundair onderwijs en een kleine 300 lectoren in het hoger onderwijs. Terwijl de deelname in 
het basisonderwijs en het secundair onderwijs een constante vormt, neemt deze voor de lectoren 
continu toe. 

- Voor de transversale criteria ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame omgang’ (resultaatsgebied 7) en 
‘innovatie’ (resultaatsgebied 8) brengt Komyuniti het bereik in kaart doormiddel van een scoring 
van een interne werkgroep en de registraties van deelname aan een aantal ontwikkelde digitale 
werkvormen.  De score is gemiddeld en niet erg representatief voor de gehele werking. Voor het 
resultaatsgebied ‘innovatie’ kijkt Komyuniti naar de deelname van een aantal specifieke 
activiteiten. De digitale herwerkingen van een aantal activiteiten, vallen hier niet onder. Doorheen 
het programma werden de vooropgestelde targets behaald.  

- Het bereik van de communicatieve ondersteuning en verbreding van ontwikkelingseducatie 
(resultaatsgebied 9) is eveneens behaald, voornamelijk door het aantal gericht gestuurde folders. 

 
C.2. Waardering  

De targets voor de indicator waardering zijn eveneens behaald op het niveau van de specifieke 
doelstelling. Tot en met 2019 vormde de realisatie van deze indicator en de onderliggende 
resultaatsgebieden geen probleem. In 2020 stellen we voor enkele resultaatsgebieden afwijkingen met 
de voorgaande jaren vast. Dit is deels te wijten aan het registratiesysteem dat in 2020 leidde tot enkele 
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afwijkingen. Enkel voor het resultaatsgebied ‘solidaire scholen’, waarin nagegaan wordt of een school 
meerdere werkmodellen van Komyuniti hanteert (of deelneemt aan meerdere activiteiten), vormt de 
vooropgestelde target een terugkerend probleem. Voor 2021 is het nog afwachten op de nieuwe 
resultaten.  

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de resultaten verwijzen we naar het criterium 
‘relevantie’ en bijlage 2.  
 

C.3. Effect 

Eenzelfde trend stellen we vast voor de indicator effect waar de target op het niveau van de specifieke 
doelstelling behaald werd. De gemiddelde trend over de resultaatsgebieden heen, duidt op een 
realisatie van het merendeel van de hoge targets voor deze indicator. Dit geldt eveneens voor het 
coronajaar 2020, met uitzondering voor het resultaatsgebied 2 gelinkt aan het secundair onderwijs. 
Hier bleef de beoordeling van het effect door de doelgroep in 2019 op 74% steken, voor 2020 is 
evenwel een positieve trend merkbaar. SG stelt zich de vraag of deze target niet te hoog ingesteld is. 

Het percentage studenten dat een positief effect ervaarde als gevolg aan de deelname van het 
vormingsaanbod op het niveau van de lerarenopleiding ligt met 88% (2019) tot 90% (2020) erg hoog.  
Het corona-effect op de activiteiten van BD in 2020 is in deze indicator erg merkbaar. Met 275 bereikte 
scholen, bereikte BD minder dan de helft van de vooropgestelde target van 600. Deze grote terugval 
is mogelijks gelinkt aan het boekingssysteem dat op een bepaald moment de registraties afsluit. In 
2020 leidde dit mogelijks tot een vertekend beeld, in de andere jaren schommelden de resultaten rond 
de target.   
 

D. Bevraging medewerkers 

Met een gemiddelde score van 4,9 zowel op de bijdrage tot de mobilisatie voor duurzame 
ontwikkeling, als voor de bijdrage tot internationale solidariteit, blijkt dat de medewerkers de 
activiteiten van het ‘Belgisch luik Komyuniti’ hoog aanschrijven op het vlak van doeltreffendheid. Een 
20% van de medewerkers heeft over dit item ‘geen mening’ of oordeelt dat het ‘niet van toepassing’ 
is, wat mogelijks duidt op de onbekendheid met het programma van het Belgisch luik. Uit de meer 
gedetailleerde analyse blijkt dat de groep ‘geen mening’ zich voornamelijk binnen SG situeert; dit kan 
duiden op het minder vertrouwd zijn van de betrokkenen met de beoordelingscriteria. 

Met een gemiddelde score van 5 voor de activiteiten van het luik onderwijs liggen de gemiddelde 
score voor doeltreffendheid hoger deze voor de activiteiten van het Belgisch luik. Voor de 
medewerkers situeert de doeltreffendheid van de activiteiten zich, voor de doelgroep leerkrachten, 
voornamelijk op het vlak van  : 

- ‘bijkomend inzicht waarmee ze wereldburgerschap in de klas kunnen vormgeven’; 
- ‘de bijdrage tot sensibilisering in de activiteiten van SG en BD’;  
- de ‘toegenomen vaardigheden om wereldburgerschap in de klas vorm te geven’,  
- de ‘bijdrage tot de kennis over het Zuiden’ en 
- de ‘bijdrage tot de verhoogde motivatie van de leerkrachten om actief met wereldburgerschap 

aan de slag te gaan’.  
(Voor meer details zie bijlage 3.) 

De laatste twee elementen verwachten de medewerkers eveneens bij de leerlingen. Medewerkers 
schatten de bijdrage van de activiteiten tot het solidair handelen lager in bij zowel de leerkrachten als 
de leerlingen.  

De bevraging geeft aan dat de medewerkers meer overtuigd zijn van de bijdrage tot de kennis en 
inzichten van de leerkrachten, dan tot de bijdrage tot uitvoering in de klas en de motivatie hiertoe. 
Ongeveer een vierde van de medewerkers, schat in dat hier nog sterker kan op ingezet worden 



C-lever.org  page 19 / 71 

(ongeveer 25% geeft een score ‘eerder goed’). De ‘bijdrage van de activiteiten tot de vaardigheden van 
de leerkrachten voor solidair handelen’ scoort opmerkelijk lager dan motivatie en attitude.  

Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat de medewerkers van BD de bijdrage van de activiteiten tot de 
‘motivatie om wereldburgerschap in de klas te brengen’ beduidend lager (68%) inschatten dan de 
medewerkers van SG (81%). Aan de andere kant beoordelen de medewerkers de bijdrage van de 
activiteiten tot de vaardigheden om wereldburgerschap in de klas te brengen hoger in dan de 
medewerkers van SG (88% BD, 79% SG). Dit is opmerkelijk gezien SG sterker inzet op vaardigheden van 
de leerkrachten dan BD.  

Kijken we even naar de onderwijsniveaus, dan wordt de doeltreffendheid van de activiteiten bij de 
leerlingen in het secundair onderwijs gemiddeld hoger ingeschat. 

Uit de bevraging blijkt tenslotte dat een van de algemeen oriënterende kaders minder gekend zijn bij 
het personeel en of als weinig tot niet oriënterend ervaren worden. Het Pedagogisch Didactisch Kader 
(PDK) ervaren de medewerkers als het meest richtinggevend, al oordeelt een kleine 10% dat dit nog 
‘eerder zwak’ is. De Theory of Change (ToC) van het Belgisch luik blijkt het minst gekend. Meer dan 
een derde van de medewerkers (36%) heeft hier ‘geen mening’ over of acht dit ‘niet van toepassing’, 
wat mogelijks het gevolg is van de onbekendheid van de ToC bij de medewerkers. Voor de outcome 
‘onderwijs’ bestaat er geen specifieke, expliciet uitgewerkte, ToC. 

Het solidariteitscontinuüm scoort hoger op het vlak van bekendheid (slechts 20% heeft geen mening 
hierover), maar 30% van de medewerkers oordeelt het oriënterend karakter als ‘eerder zwak’ tot ‘zeer 
zwak’.   

Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat de medewerkers van BD in de eerste plaats bekend zijn met 
de ToC van het Belgisch luik en dit als meer richtinggevend ervaren dan het solidariteitscontinuüm dan 
de medewerkers van SG, terwijl de oriëntering van het PDK bij de medewerkers van SG hoger 
gewaardeerd wordt. Dit laatste is niet zo verwonderlijk gezien het gaat om een intern kader binnen 
SG.  Uit de analyse van de onderwijsniveaus blijkt dat het medewerkers actief in het kleuteronderwijs 
(87%) het solidariteitscontinuüm als meer oriënterend ervaren dan medewerkers in het secundair 
onderwijs (60%). 

In de opmerkingen beklemtonen de medewerkers het belang van een verhoogde diversiteit binnen het 
personeel, opdat het team hier bijkomende ervaring kan in opdoen. 
 

E. Bevraging leerkrachten 

De effectiviteit van de activiteiten brachten we in kaart via de bevraging van de leerkrachten waarin 
de focus lag op de mate waarop bepaalde vooropgestelde doelen bij de leerlingen, bij henzelf en op 
schoolniveau werden gerealiseerd. Terwijl in het huidig programma leerlingen en leerkrachten in ‘the 
picture’ staan, evolueert Komyuniti in het nieuwe programma meer naar impact op schoolniveau. Dit 
laatste maakt geen voorwerp uit van de eigenlijke evaluatie, via deze vragenlijst hebben we alvast 
enkele mogelijkheden op dat vlak verkend.  

Onderstaande tabel die de bijdrage van de activiteiten bij de leerkrachten in kaart brengt, dit keer 
vanuit het standpunt van de leerkrachten zelf, geeft een iets ander beeld dan de inschatting van de 
medewerkers. De algemene score op het vlak van doeltreffendheid ligt eveneens rond de 5, de 
accenten verschillen evenwel met deze van de medewerkers. Leerkrachten ervaren nl. een grotere 
bijdrage tot hun motivatie tot solidair handelen en gevoelens van verbondenheid en in mindere mate 
bijdrage tot de eigen kennis van het Zuiden en hun vaardigheden. De doeltreffendheid van de 
activiteiten zou m.a.w. verder kunnen toenemen indien Komyuniti nog meer inzet op de ‘inzichten 
over de eigen rol in de ontwikkelingen in het Zuiden’, ‘inzichten om met wereldburgerschap in de klas 
aan de slag te gaan’, en op het ‘vergroten van de kennis bij de leerkrachten over het Zuiden’.  
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Het is interessant om op te merken dat deze scores over alle onderwijsniveaus heen ongeveer 
hetzelfde blijven. Evenmin zijn er tussen de verschillende activiteiten grote verschillen merkbaar.  
 

 
 

De resultaten op het niveau van de leerlingen zijn gelijklopend met deze van de leerkrachten. Dit is 
mogelijks het gevolg van het feit dat het dezelfde leerkrachten zijn die de doeltreffendheid bij 
leerlingen aangeven. De toename van het aantal ‘geen mening’ of ‘niet van toepassing’ is een indicatie 
dat leerkrachten het minder evident vinden om uitspraken te doen over de effecten op het niveau van 
de leerlingen. 

Leerkrachten situeren de bijdragen van de activiteiten bij de leerlingen eerder op het niveau van de  
‘bewustmaking van de problemen in de wereld’, ‘gevoelens van verbondenheid en solidariteit’ en de 
‘motivatie om actie te ondernemen’. Bijdragen tot ‘kennis over het Zuiden’ en ‘over de eigen rol in de 
ontwikkelingen in het Zuiden’, scoren opmerkelijk lager.  

In de verdere detaillering stellen we een lagere score vast als het gaat over de motivatie van leerlingen 
om actie te ondernemen en gevoelens van internationale solidariteit bij leerlingen in het secundair 
onderwijs. Tussen de verschillende activiteiten (begeleid en niet-begeleid) zijn er geen grote 
verschillen te vinden.  
 
Tenslotte staan we even stil op het niveau van de schoolgemeenschap. De aandacht voor dit niveau is 
nog maar recent en lag niet in de focus van het lopende programma. De gemiddeld 15% ‘geen mening’, 
geeft aan dat een deel van de respondenten dit minder goed kunnen inschatten. De bevraging leert 
ons wel dat Komyuniti momenteel, zonder specifieke focus hierop, al een bijdrage levert op het niveau 
van de schoolgemeenschap. Dit neemt niet weg dat er nog mogelijkheden tot verbetering liggen op 
het vlak van ‘kennis over mogelijkheden tot handelen’, ‘de motivatie ertoe’ en ‘gevoelens van 
solidariteit en verbondenheid’. De desbetreffende scores liggen iets hoger bij het kleuter- en 
basisonderwijs dan in het secundair onderwijs. 
 
De nood aan sterkere bewustwording, de belangrijke rol die de leerkracht in dit proces opneemt, het 
belang van een goede campagne  (voeding en grondstoffen zouden een goede vertrekpunt zijn) en de 
grote druk op de scholen worden in de opmerkingen in de verf gezet.  
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In een meer gedetailleerde bevraging gingen we dieper in op de resultaten van enkele specifieke 
trajecten. Uiteindelijk beschikten we enkel over voldoende respondenten voor het inleefatelier in het 
basisonderwijs. De bevraging biedt een mooi beeld van de vaardigheden en attitudes die dit 
inleefatelier zowel bij leerlingen als leerkrachten teweeg brengt.  
 

 
De resultaten van de bevraging geven aan dat de inleefateliers bij de leerlingen bijdragen tot enkele 
belangrijke inzichten zoals het ‘besef dat er naast veel verschillen ook veel gelijkenissen zijn met 
kinderen veraf en dichtbij’, ‘de diversiteit binnen een land’ en het ‘bewustzijn dat diversiteit op vele 
manieren aanwezig is’. Naast inzichten dragen de inleefateliers bij tot de attitude ‘nieuwsgierigheid 
om het nieuwe te ontdekken’ en de vaardigheid van de leerlingen op het vlak van ‘het leren kijken 
door andere brillen’.  

Het inleefatelier draagt in mindere mate bij tot ‘de bewustmaking van de eigen beeldvorming ten 
opzichte van anderen’, ‘het bewustzijn van de meervoudige identiteit en anderen’ en inzichten, 
attitudes die betrekking hebben op het feit dat ‘hun handelen invloed heeft op anderen in de wereld’ 
en het ‘zich verbonden voelen met mensen overal ter wereld en in hun eigen omgeving’. De 
actiebereidheid om een engagement op te nemen lag hierdoor lager. 
 
Op het vlak van de leerkracht werd in dit gedeelte gepeild naar bijkomende vaardigheden om het 
proces bij de leerlingen te ondersteunen. Ongeveer 80% van de respondenten geeft daarbij aan dat ze 
in de nascholing methodieken aangereikt kregen op het vlak van : 
- ‘leerlingen bewust te maken van het eigen initiatief’,  
- ‘leerlingen te doen inzien dat ons handelen gevolgen heeft op de andere en de wereld’,  
- ‘leerlingen bewust maken over de meervoudige identiteit van zichzelf en de andere’ en  
- ‘om leerlingen engagement op te laten nemen voor een rechtvaardige samenleving via positieve 

acties in de dagdagelijkse wereld’.  
 
 



C-lever.org  page 22 / 71 

F. Interview medewerkers 

Uit de interviews blijkt de centrale plaats die de inleefateliers in de werking van SG innemen, zeker in 
het basisonderwijs. De organisatie is trots dat ze daarnaast ook andere kwalitatieve lesmaterialen 
gericht op beleving, kan aanbieden. Dit biedt bijkomende mogelijkheden vooral voor scholen die door 
de grote vraag, niet aan de inleefateliers kunnen deelnemen. De trajecten in het secundair onderwijs, 
die op eenzelfde manier als de inleefateliers zijn opgebouwd met een voortraject, een inleefmoment 
en een natraject, slaan evenwel iets minder aan. Ze worden in de praktijk aangevuld met enkele 
belevingsgerichte workshops.  
 
Om de dalende cijfers op het vlak van effect (het ervaren van een positief effect) van het secundair 
onderwijs tegen te gaan, ondernam SG verschillende initiatieven die samenvielen met de sluiting van 
de scholen ten gevolge van Covid 19. SG zette in op de verdere digitalisering van het aanbod, waar een 
grote zoektocht (trouwe bezoekers werden gebeld om zicht te krijgen op noden/mogelijkheden; 
snelle/korte belronde, …) aan mogelijkheden vooraf ging. De digitalisering startte met ‘Aan Tafel’. 
Verder ontwikkelde SG in het kader van Climate Challenge een volledig digitale conferentie (die 
uiteindelijk nooit werd uitgevoerd), een half-digitale versie (1 keer uitgevoerd) en verschillende 
uitvoeringen van een buitenconferentie. Gezien de vele wijzigingen op beleidsniveau, kon SG het 
begeleid aanbod niet op peil houden en veranderde de focus naar de ontwikkeling van nieuwe 
actualessen waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen in de klas.  

Gezien de langdurige aanpassingen ten gevolge van Covid 19 in de klassen van het secundair onderwijs, 
zette SG in op de update van het bestaande aanbod van workshops, aangevuld met de ontwikkeling 
van een gloednieuwe workshop ‘Jonggeluid’ dat breed ingevuld werd en gelinkt kan worden aan 
verschillende thema’s (klimaatveranderingen, gendergelijkheid, recht op onderwijs, recht op vrijetijd, 
upcycling en recycling, inclusie…). Om het aanbod bekend te maken bij de leerkrachten startte SG met 
een gesloten facebookgroep waarin artikels, evenementen die aansluiten bij de thema’s van SG gepost 
werden. Bovenstaande illustreert dat SG via verschillende wegen een degelijk begeleid aanbod 
probeerde uit te werken om de vooropgestelde resultaten te bereiken.  
 
Uit de gesprekken blijkt dat de medewerkers enkele specifieke accenten leggen in het proces om tot 
internationale verbondenheid en actiebereidheid (de specifieke doelstelling) te komen. Meermaals 
komen de tussenliggende doelstellingen ‘genuanceerde beeldvorming’, ‘verbondenheid met zichzelf 
en de andere en de wereld’, ‘denken in globale systemen’, en ‘openheid voor diversiteit’ aan bod. 
‘Genuanceerde beeldvorming’ beschouwt men als een belangrijke voorwaarde hiertoe. Deze 
doelstellingen komen expliciet naar voren in de doelstellingen van het inleefatelier (cfr. PDK) en de 
opleiding van de studenten.  

Voor de leerkrachten zijn deze doelstellingen bij de inleefateliers nog breder geformuleerd. De centrale 
plaats die de leerkracht voor SG opneemt is erg uitgesproken, gezien ze als motor gezien worden om 
de leerlingen, en bij uitbreiding de school, te begeleiden in het proces van 
wereldburgerschapseducatie. De lange lijst doelstellingen is moeilijk hanteerbaar. Uit de gesprekken 
blijkt het accent te liggen op ‘het opnemen van een voorbeeldfunctie’, ‘solidariteitseducatie in de klas 
brengen’ en ‘het proces begeleiden en opnemen in de klas en de school’. 
 
BD heeft minder zicht op de effecten van de eigen activiteiten bij leerkrachten en leerlingen. In de 
praktijk observeert BD wel de terugkeer van een vaste groep van leerkrachten, naast het enthousiasme 
van het moment. Op de uiteindelijke effecten heeft BD geen duidelijk beeld, met uitzondering van de 
inleefreizen. De actieve rol die leerlingen opnemen in de school en geregeld ook erbuiten, duiden 
echter wel degelijk op langdurige effecten.  
 
Tenslotte komen we terug op de oriënterende kaders. De interviews bevestigden de bekendheid van 
het PDK binnen SG. Met uitzondering van de medewerkers van het beleidsteam, zijn de ToC van het 
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Belgische luik en het solidariteitscontinuüm duidelijk minder gekend zowel bij medewerkers van SG en 
BD. Uit verschillende gesprekken blijkt de intentie om hier versterkt op in te zetten; een gelijkaardig 
verhaal is trouwens ook terug te vinden in de ‘lessons learned’ van de eerste jaren. Het 
solidariteitscontinuüm was het minst gekend en het kostte enige moeite om dit document terug te 
vinden. Een ToC voor het onderwijsluik was niet voorhanden. 
 

G. Goede praktijken 

De vraag naar goede praktijken werd voorgelegd aan zowel de medewerkers als de leerkrachten. De 
belangrijkste sterke punten, situeren zich volgens de medewerkers op het vlak van  ‘de link tussen 
educatie en het solidair handelen en engagement’, ‘het rechtstreeks aanboren van sterke verhalen’, 
‘het garanderen van authenticiteit en mogelijkheid tot dialoog met partners’ en ‘het aangeboden 
totaalpakket met verschillende interventiestrategieën’. Deze opmerkingen liggen in lijn met de 
waardering van de medewerkers voor de inleefateliers waarin zowel leerlingen en leerkrachten in 
eenzelfde traject samen doelen realiseren, én het grote kwaliteitsvolle aanbod dat opgebouwd is op 
basis van jarenlange expertise.  

Sterke punten die de leerkrachten naar voren schuiven, zowel voor de activiteiten van SG als voor BD, 
zijn: ‘nadruk op educatie, verbondenheid met het Zuiden, de ontmoetingen’; ‘de structurele aanpak 
én de mogelijkheid om het jaarplan te bekijken’, de ‘haalbaarheid van het aanbod en de grote 
toegankelijkheid voor leerkrachten die niet echt zelf bezig zijn met internationale solidariteit en 
duurzame ontwikkeling’, ‘de ondersteuning van een goede werking van de 40-dagen tijd’, ‘het 
laagdrempelig, educatief en didactisch sterk onderbouwd aanbod’.  

Voor goede praktijken uit het reguliere aanbod verwezen de leerkrachten naar: 
- de inleefreizen en het gastgemeenschap zijn, waar eventueel een werking zou kunnen rond 

gebouwd worden,  
- het online lesmagazine WaW dat rijk gevuld is, een mooie aanvulling vormt bij de lessen, haalbaar, 

verruimend en digitaal lesmateriaal; 
- de filmpjes met de concrete verhalen die bij leerlingen meer aanslaan dan teksten en invullingen; 
- expeditie WareWare dat een aanbod biedt voor de jongste kinderen; 
- voorwerpenkoffers : dat als dankbaar materiaal voor de klas- en schoolwerking wordt ervaren 
- inleefateliers,  waar leerkrachten en leerlingen ontzettend veel bijleren  en erg dankbaar zijn voor 

de ervaring. 
 
Materialen ontwikkeld in de Covidperiode, die de medewerkers als een goede aanvulling op het 
bestaande materiaal ervaarden, zijn ‘de digitale leerpaden’, ‘de online vormingen’ en de webquests. 
Verschillende keren werd ook de meerwaarde onderstreept van de digitale vormingen voor 
leerkrachten en studenten. Enkele bevraagden pleitten ervoor om deze ook deels aan te bieden in 
combinatie met de live sessies. Deze feedback ligt in lijn met de waardering van de leerkrachten, die 
eveneens hun waardering uitspraken voor de online quiz, inleefatelier met filmpjes en challenge, de 
digitale activiteiten en de online leerpaden.  
 

2.1.2 Conclusies effectiviteit 

Over de verschillende indicatoren heen, stellen we vast dat de targets van het programma met een 
minieme afwijking in 2020 gehaald werden. Enkel de dalende trend in de leerkrachtenopleiding, de 
lagere waardering voor het aanbod van het secundair onderwijs, en het aan de slag gaan met meerdere 
werkmodellen/actiemodellen van Komyuniti binnen eenzelfde school (resultaatsgebied ‘solidaire 
scholen’) blijkt een terugkerende probleem te zijn. Van de eerste 2 elementen, lijkt SG zich sterk 
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bewust te zijn en worden al oplossingen gezocht. Uit het voorgaande concluderen we dat Komyuniti 
in grote mate slaagt in het ‘volledig en kwaliteitsvol’ bereiken van de vooropgestelde ambities  

De resultaten van de bevragingen zowel bij medewerkers als leerkrachten geven aan dat de activiteiten 
in hoge mate bijdragen tot de vooropgestelde specifieke doelstelling nl. de ‘bijdrage tot de 
mobilisatie voor duurzame ontwikkeling’ en tot ‘internationale solidariteit’; dit zowel bij leerkrachten 
als bij leerlingen. Terwijl de medewerkers de grootste bijdrage van de activiteiten situeren op het 
niveau van de kennis en vaardigheden, ervaren leerkrachten een groter effect op het vlak van 
motivatie en attitude zowel bij henzelf als bij de leerlingen. 

Uit de gesprekken en de bevragingen leidt C-lever.org af dat Komyuniti de intentie heeft om verder te 
gaan dan de verhoogde motivatie bij de leerkrachten. Komyuniti legt de klemtoon op leerkrachten als 
(actieve) motor voor wereldeducatie in de klas (en in de school). Uit de bevraging blijkt dat 
leerkrachten door de activiteiten van Komyuniti hiertoe ook bijdragen leveren.  

Door deelname aan de activiteiten van Komyuniti blijken leerkrachten over de nodige kennis, inzichten 
en vaardigheden te beschikken om wereldburgerschap in de klas toe te passen en uit te voeren. Het 
doorgeven van verworven inzichten aan andere leerkrachten of het in praktijk te brengen op 
schoolniveau, ligt moeilijker; het beoogde multiplicator effect speelt dus nog niet volop. Sterker 
inzetten op ‘inzichten over de eigen rol in’ en de ‘kennis van het Zuiden’ zal de doeltreffendheid van 
het programma verhogen.  

De meer inhoudelijke oefening leert ons dat Komyuniti verschillende inhoudelijk doelstellingen 
nastreeft, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten, en welke elementen op het vlak van kennis, en 
vaardigheden noodzakelijke voorwaarden (bv. genuanceerde beeldvorming, bewustzijn van eigen 
identiteit, zelfreflectie, …) zijn om leerkrachten en/of leerlingen in staat te stellen verdere stappen te 
zetten in het proces (leerkracht als motor in de klas en op termijn in de school).  

De resultaten van de bevraging naar de specifieke effecten van het inleefatelier in het basisonderwijs 
geven aan dat de inleefateliers bij leerlingen vooral bijdragen tot het besef op het vlak van ‘diversiteit 
tussen kinderen veraf en dichtbij’, het creëren van ‘nieuwsgierigheid om het nieuwe te ontdekken’ en 
de vaardigheid van de leerlingen op het vlak van ‘het leren kijken door andere brillen’. De bijdragen 
liggen lager op het vlak van ‘het bewustzijn van de eigen beeldvorming ten opzichte van anderen’, ‘het 
bewustzijn van de meervoudige identiteit en anderen’, inzichten, attitudes die betrekking hebben op 
het feit dat ‘hun handelen invloed heeft op anderen in de wereld’ en het ‘zich verbonden voelen met 
mensen overal ter wereld en in hun eigen omgeving’. De actiebereidheid om een engagement op te 
nemen ligt hierdoor lager. 
 
Leerkrachten bevestigen op hun beurt dat de nascholing methodieken aanreikt om leerlingen te 
ondersteunen op het vlak van ‘bewustmaking van het eigen initiatief en engagement voor een 
rechtvaardige samenleving’, ‘de gevolgen van ons handelen op de andere en de wereld’, en 
‘bewustwording van de meervoudige identiteit’. Dit betreft juist de elementen waar de bijdragen van 
het inleefatelier lager op scoren, wat de aanvulling ten opzichte van het traject in de verf zet.  
 
Uit de aangegeven goede praktijken leidt C-lever.org af dat het succes vooral te vinden is in het 
belevende aspect en de verhalen die in deze belevingen verweven zijn. Het online lesmagazine WaW 
blijkt een goed antwoord te zijn op de vraag van leerkrachten naar lesmateriaal om wereldburgerschap 
op verschillende momenten in het schooljaar in de klaspraktijk op te nemen. Het brede aanbod biedt 
hier eveneens een antwoord op, al zijn er op dat vlak zowel positieve als negatieve stemmen bij de 
leerkrachten te horen.  

Terwijl de medewerkers de link met campagne als een goede praktijk naar voren schuiven, lijken de 
leerkrachten deze link niet te leggen, het wordt alvast niet als een meerwaarde van het aanbod 
beschouwd. De digitale vormingen bieden een duidelijke meerwaarde, zeker op het niveau van de 
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leerkrachtenvorming. Op deze manier dienen de leerkrachten hun klas niet voor enkele uren te 
verlaten.   

Deze resultaten liggen in lijn van de bevindingen in de tussentijdse evaluatie. 
 
De bevraging geeft verder aan dat een aantal algemeen oriënterende kaders minder gekend zijn bij 
het personeel en als weinig tot niet oriënterend ervaren worden. Het Pedagogisch Didactisch Kader 
(PDK) wordt als het meest richtinggevend beschouwd. De Theory of Change (ToC) van het Belgisch 
Programma lijkt uit de resultaten het minst gekend. Het solidariteitscontinuüm is meer gekend, maar 
het oriënterend karakter wordt door verschillende medewerkers als ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’ ervaren. Er 
bestaat geen ToC voor de ‘outcome onderwijs’. Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat de 
medewerkers van BD in de eerste plaats bekend zijn met de ToC dan de medewerkers van SG. Bij SG 
laten de medewerkers zich vooral oriënteren door het PDK, een SG eigen kader. Een betere 
bekendheid van de oriënterende kaders draagt over het algemeen bij tot de doeltreffendheid van de 
activiteiten. Hier ligt nog marge voor verbetering bij Komyuniti.  

Met een score B+ schat C-lever.org de effectiviteit van de onderwijswerking in als “goed”, met een 
aantal elementen die als “zeer goed” gekenmerkt worden. 
 

2.1.3 Aanbevelingen effectiviteit 

a) C-lever.org raadt aan om dit multiplicatoreffect van de leerkracht explicieter in de specifieke 
doelstelling en in de ToC op te nemen, aangezien daar het accent van Komyuniti ligt.  

b) C-lever.org raadt aan om in het lesmateriaal naast de bredere algemenere doelstellingen ook de 
impliciete (tussen)doelstellingen op het niveau van kennis-vaardigheden-attitude en gedrag op te 
nemen. 

c) Een stap verder is deze impliciete (tussen)doelen bekend maken bij de leerkracht zelf opdat zij als 
‘actor of change’ op de hoogte zijn van de verwachtingen van Komyuniti en gericht ondersteuning 
kunnen vragen.   

d) De opname van de (tussen)doelen in het MEAL-systeem biedt Komyuniti de kans om enkele 
(indicaties van) leereffecten in kaart te brengen en gericht op te volgen. 

e) C-lever.org raadt aan om de  zoektocht naar een hogere waardering voor het resultaatsgebied 
secundair onderwijs en BD het pad van co-creatie met een aantal pilootscholen (verder) te 
bewandelen.  

f)  C-lever.org pleit voor een meer expliciete plaats van de oriënterende kaders zoals het PDK, ToC 
Belgisch luik en het solidariteitscontinuüm in de werking en de verduidelijking in welke mate 
bepaalde kaders specifiek van SG ook richtinggevend zijn voor de werking van BD. 

 
 
 
 

2.2 Relevantie 

2.2.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

RELEVANTIE A-    
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ARGUMENTATIE : 
De hoge waardering van het aanbod en het grote bereik (zelfs in 2020) zijn een duidelijke indicatie 
van de relevantie van het lesmateriaal voor de beoogde doelgroep. De gekozen methode is uniek 
(zeker in het geval van SG) en beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van het 
onderwijsveld. Voor BD weerklinkt een vraag naar een meer doorgedreven vernieuwing voor het 
campagnemateriaal.   

 
A. Algemene beoordeling 

Met het criterium relevantie staan we stil bij de vraag of : 
- de doelstellingen van het programmaonderdeel onderwijs (sensibilisering, participatie en 

beweging) relevant zijn voor de beoogde doelgroep, rekening houdend met de steeds veranderde 
context van de doelgroep en/of de veranderingen in de scholen zelf? En of 

- de gekozen methodiek geschikt is voor het beoogde doel? 

C-lever.org geeft voor dit criterium relevantie een score A-. Hiervoor baseert C-lever.org zich op de 
hierna uitgewerkte elementen B tot F. 
 

B. Eigen beoordeling 

In de loop van het programma gaf Komyuniti zich voor ‘relevantie’ in het begin een B-score die 
geleidelijk aan evolueerde naar een A score.  

Terwijl Komyuniti in de eerste jaren moeilijkheden ondervond op het vlak van slagkracht als gevolg van 
de aangebrachte wijzigingen in het programma door een vermindering van budget, evolueerde de 
zelfevaluatie naar een A score. Uit de tussentijdse evaluatie bleek de grote tevredenheid van de 
leerkrachten over het aanbod, de aansluiting van de leerdoelstellingen en de aansluiting bij de 
onderwijscontext. Bij de start van covid 19, zette Komyuniti op relevantie in door de uitwerking van 
een bijkomend aanbod, waardoor het bereik en de hoge waardering van de leerkrachten behouden 
bleef.  
 

C. Data uit het MEAL-systeem 

Het MEAL-systeem bevat een specifieke indicator die o.a. de relevantie continu in kaart brengt, ‘de 
indicator ‘waardering’. Deze indicator geeft een eerste indicatie van de relevantie, al is de koppeling 
effectiviteit-waardering voor het criterium ‘relevantie’ eveneens van belang. De indicator ‘waardering’ 
wordt niet voor alle resultaatsgebieden in kaart gebracht, maar wel voor enkele belangrijke 
resultaatsgebieden. Voor bijkomende informatie omtrent de werking en opbouw van het MEAL-
systeem verwijzen we naar het criterium ‘efficiëntie’ en bijlage 2. Hier beperken we ons tot een meer 
gedetailleerde beschrijving van de resultaten binnen de verschillende resultaatsgebieden. 

Zoals aangegeven onder het criterium ‘effectiviteit’ werden de targets voor de indicator waardering 
behaald op het niveau van de specifieke doelstelling. De realisatie van deze indicator en de 
onderliggende resultaatsgebieden vormde tot en met 2019 geen probleem. In 2020 stellen we voor 
enkele resultaatsgebieden afwijkingen met de voorgaande jaren vast, deels het gevolg van de 
organisatie van de registraties.  
 
De situatie voor de verschillende resultaatsgebieden is als volgt:  
- De waardering voor het basisonderwijs (resultaatsgebied 1) lag steeds hoog. Met de verhoogde 

capaciteit in 2019 scoorde Komyuniti boven de 100 % (gezien het streefcijfer qua bereik op de 
eerdere capaciteit was berekend). In 2020 is er een daling merkbaar, aangezien ook de annulaties 
in het boekingssysteem (en bijgevolg in deze indicator) worden opgenomen. Voor 2021 
verwachten we geen probleem.  
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- Voor het resultaatsgebied 3, de opleiding van de leerkrachten, beoogt SG binnen de indicator 
waardering een bereik van 50% van de lerarenopleidingen. Deze target werd in 2019 zonder 
problemen gehaald, enkel in 2020 lag het eindresultaat onder de target en belandde toen op 40%.  

- Evenmin vormt de jaarlijkse target voor de nascholing van de leerkrachten (resultaatsgebied 4) 
een probleem. De hoge waardering voor in-service training ligt met 95 % ruimschoot boven de 
vooropgestelde score van 75%.  

- Hetzelfde fenomeen merken we op in het resultaatsgebied ‘campagne en beweging’ 
(resultaatsgebied 5). De hoge waardering van een gemiddelde van boven 90% ligt ruimschoots 
boven de target van 75%.  

- De waardering voor het resultaatsgebied 9 (ontwikkelingseducatie communicatief 
ondersteunen) kent een constante van 27 à 28% geopende mails, inclusief in het jaar 2020 en ligt 
daarbij boven de target van 21 à 23%, het gemiddelde van de sector. 

 
De score op het vlak van solidaire scholen (resultaatsgebied 6), waarin het aantal scholen geteld wordt 
dat meer dan één van de werkmodellen van Komyuniti gebruikt, blijkt als enige een werkpunt te zijn. 
De resultaten van de voorbije jaren behalen de target van 275 scholen niet en blijven in 2019 hangen 
rond de 200 scholen.  
 
Aanvullend aan de data in het MEAL-systeem van Komyuniti, organiseert BD een aparte online 
bevraging bij de deelnemers van de campagne. De waardering van de verschillende onderdelen van 
de campagne in 2019, die we meer in detail hebben geanalyseerd, is ‘goed’ tot ‘zeer goed’ en dit over 
de verschillende onderwijsniveaus heen. Het actiemodel waar BD op inzet, wordt in de scholen 
voornamelijk vorm gegeven door aandacht te besteden aan de boodschap en het lesmateriaal tijdens 
de lessen en het opnemen van de boodschap in de vieringen en/of liturgie. Aanvullend organiseren 
een belangrijk deel van de deelnemende scholen een koffiestop met aandacht voor het 
campagnemateriaal, een solidaire/sobere maaltijd, en een inzamelactie door middel van 
inzamelacties, sponsorlopen en/of voettochten.  
 

D. Vragenlijst medewerkers 

Zoals alle criteria, kwam het criterium relevantie expliciet aan bod in de bevraging bij de verschillende 
medewerkers. Uit de bevraging blijkt de grote eensgezindheid bij de medewerkers van SG en BD over 
de aansluiting van de activiteiten bij de leefwereld van de beoogde doelgroep. De grote groep ‘geen 
mening’ (42%) is voornamelijk te wijten aan het feit dat medewerkers hierover ‘geen mening’ hebben 
of omdat ze de vraag niet ‘van toepassing’ vonden voor de activiteiten waarbij zij betrokken zijn.  

Een gelijkaardige vaststelling doen wij voor de aansluiting van het programma bij de veranderde 
context van de doelgroep. De marge voor verbetering ligt voor dit aspect bij beide organisaties een 
stuk hoger (32% scores ‘minder goed tot zwak’ bij SG) en (20% ‘minder goed tot ‘zwak’ bij BD), waarbij 
ook de ‘zwakke’ beoordeling bij 12% van de medewerkers opvalt. De grote groep ‘geen mening’ (46%) 
betreft, zoals hoger, vooral antwoorden van de medewerkers van SG.   
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De bijdrage van de gekozen methode tot solidair handelen en gevoelens van internationale 
solidariteit worden hoog ingeschat met een gemiddelde score van 5,1, al kan dit voor 20% van de 
respondenten nog beter. De bijdrage tot internationale solidariteit scoort daarbij gemiddeld iets hoger 
dan deze tot solidair handelen, die slecht een gemiddelde heeft van 4,9. Uit een meer gedetailleerde 
analyse over de verschillende onderwijsniveaus heen, merken we geen grote verschillen. Enkel bij het 
inspelen op de veranderde context van de beoogde doelgroep merkten we een licht hogere score op 
het niveau van het basisonderwijs. 

 
E. Vragenlijst leerkrachten 

Bij de leerkrachten liggen de appreciaties in dezelfde lijn. Leerkrachten beoordelen de activiteiten als 
sterk met telkens een gemiddelde van 5,3, op het vlak van hun koppeling met de eindtermen en de 
noden die zijzelf ervaren op het vlak van wereldburgerschapseducatie. Terwijl het merendeel van de 
respondenten aangeeft dat de activiteiten aansluiten bij de leefwereld en de veranderde context van 
de leerlingen, merken we op dit vlak nog marge voor verbetering, met een gemiddelde score van 4,9. 
Dit leiden we af uit de antwoorden van een kwart van de bevraagden die kozen voor een score ‘eerder 
goed’ (ongeveer 18%) en ‘eerder zwak’ tot ‘zeer zwak’ (8%). 

In de reacties op de algemene beoordeling van het aanbod van Komyuniti kwamen erg lovende 
waarderingen voor het gebruiksgemak, de kind-vriendelijkheid en het goed uitgewerkte materiaal tot 
uiting. Toch waren er ook opmerkingen omtrent het stramien en de inhoud van Broederlijk Delen, dat 
over de jaren heen las vaak hetzelfde ervaren wordt en dus een frisse wind kan gebruiken. Het lied en 
de posters blijken uit de commentaren aan vernieuwing toe te zijn. Leerkrachten vragen bijkomend 
naar materiaal voor het buitengewoon onderwijs en voor kleuters, en voor bredere toegankelijkheid 
tot het materiaal van de WaW (downloadbaar, toegang tot de bredere archieven).  

Suggesties voor verbetering situeren zich op het vlak van: ‘gender, seksualiteit, oorlogsconflicten, 
wereldeconomie en de impact op de politiek’, ‘de link tussen wij en zij’, ‘online ontmoetingen met 
partners en positieve verhalen’ en ‘hoopvolle verhalen laten horen’.  

Uitdagingen waar leerkrachten tegen aan lopen, hebben op hun beurt betrekking op 
‘verbondenheid/internationale solidariteit en levensstijl en de mogelijke inzichten om leerlingen te 
laten opkomen voor een andere levensstijl’, ‘de betrokkenheid van de leerlingen en de leerlingen halen 
uit hun beperkte wereld’, ‘de bewustwording van de gevaren van de media in functie van democratisch 
en politieke omstandigheden’, ‘de mentaliteit van de mens als wereldburger’, de ‘onverschilligheid van 
leerlingen en collega’s doorbreken’, en ‘de moed niet verliezen om dingen bespreekbaar te maken’.  
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F. Interviews medewerkers  

De bezorgdheid om continu de relevantie van hun activiteiten hoog te houden of te verbeteren komt 
expliciet aan bod in de gesprekken met medewerkers. Bij BD zet men hier in de eerste plaats in op een 
verbreding van de doelgroep. De werking heeft vanuit het verleden een nauwere link met 
godsdienstleerkrachten. De onderwijswerking probeert het doelpubliek open te trekken naar 
leerkrachten van andere vakken zoals burgerschapseducatie en aardrijkskunde en naar een meer 
vakoverschrijdende aanpak door meer de nadruk te leggen op systeemverandering (cfr. documentaire) 
en activiteiten en evenementen voor specifieke groepen (Second Life@school uitgewerkt voor het 
beroepsonderwijs) en de uitbreiding van een aanbod buiten de campagne (Solidariteitspicknick die 
inzet op duurzaamheid).  

Uit eerdere bevragingen en reacties uit het werkveld, ervaarden medewerkers SG de nood aan: meer 
aandacht voor de jongere kinderen, het belang om echt tot acties over te gaan door in te zetten op het 
concreet handelingsperspectief en meer aandacht voor duurzaamheid en milieu. Met expeditie 
WareWare (opgestart in 2018) zette SG in op de uitbreiding van de doelgroep.  Expeditie WareWare is 
een aanbod voor kleuters, een doelgroep waarvoor weinig aanbod op het vlak van wereldburgerschap 
voorhanden is. De ontwikkeling van een dergelijk aanbod gebeurt in verschillende stadia, waar de 
relevantie van het aanbod breed bevraagd wordt zowel bij leerkrachten en relevante actoren 
waaronder docenten, ambassadeurs van de werking, medewerkers van BD, organisaties gelinkt aan 
een land (bv. Guatemala), … .  

Ondanks de betrokkenheid van leerkrachten en belangrijke actoren gelinkt aan het onderwijsveld, 
blijft het voor BD en SG moeilijk om de relevantie van bepaalde lesmaterialen in te schatten. SG stelt 
bv. vast dat bepaalde erg goed uitgewerkte materialen die inzetten op diversiteit, minder uitgeleend 
worden dan de meer exotische ‘leskoffers’ gelinkt aan een specifiek land. Terwijl het belang van 
diversiteit zowel in de tussentijdse evaluatie, als in het onderwijsveld benadrukt wordt, is het voor SG 
moeilijker om de lesmaterialen die hieraan gelinkt zijn, effectief uit te lenen. Het laatste aanbod sluit 
nochtans beter aan bij de missie waar SG voor staat.  Inleefateliers zoals ‘Wonen op het dak’ of ‘Achter 
de muur’ die specifiek inzetten op diversiteit en gelijke kansen, kennen bv. een minder groot succes 
dan de landenateliers. SG is op dat vlak zoekende.  

Op het vlak van aanpassing aan de context, bekeken we vanuit C-lever.org de evolutie op het vlak van 
digitale middelen die elk jaar verder in belang toenemen in het onderwijsveld en waarvan het belang 
ook in de tussentijdse evaluatie onderstreept werd. Covid 19 heeft op dat vlak bij vele organisaties een 
versnelling ingezet. Dit was niet anders bij Komyuniti. Tijdens de eerste lockdown, was Komyuniti niet 
op deze snelle omslag voorbereid, ook al bestonden er reeds digitale instrumenten zoals de 
webpagina’s voor specifieke lesmaterialen. Geleidelijk aan werd het aanbod verder gedigitaliseerd, 
waarbij het belevingsaspect centraal bleef staan. SG zette in op filmpjes en challenges als tijdelijke 
vervanging van het inleefatelier; BD ontwikkelde een onlinequiz. Digitale leerpaden voor het jonge 
kind, een digitaal navormingsaanbod, …  zagen het levenslicht. De workshop ‘Aan tafel’ en de Climate 
Challenge voor het secundair onderwijs werden gedigitaliseerd.  
We onderschrijven dat het digitale aanbod minder diepgaand is t.o.v. de originele format in het 
inleefatelier. De klemtoon ligt meer op kennismaking van de diversiteit, minder op de ervaring van 
onrecht dat een belangrijk onderdeel vormt van het atelier. Binnen het campagne-aanbod van BD blijft 
de onderlinge uitwisseling centraal staan. Voor code oranje worden alternatieve werkwijzen 
aangegeven. Deze methoden zijn eventueel toepasbaar in een context van afstandsonderwijs maar dit 
is minder evident.  
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2.2.2 Conclusies relevantie 

In de tussentijdse evaluatie werd expliciet stilgestaan bij de relevantie van het aanbod zowel voor 
leerkrachten als leerlingen. HIVA stelde vast dat een aantal belangrijke evoluties in de onderwijssector 
kansen boden voor de activiteiten van Komyuniti. De evaluatoren verwezen op dat vlak naar de 
verbinding tussen school en wereld, de grotere aandacht voor gepersonaliseerd en ervaringsgericht 
onderwijs, het coöperatief leren over de verschillende vakken heen en de toename van de diversiteit 
in scholen waardoor multi-perspectiviteit aan belang wint. Tenslotte baseren de vernieuwde 
eindtermen zich op de Europese sleutelcompetenties, waar niet langer kennis maar ook de nood aan 
interculturele en sociale vaardigheden, kritisch denken, systeemdenken en acties ondernemen rond 
maatschappelijke problemen aan belang toenemen. 

Ondanks de ‘pauze in veranderingen’ waartoe corona door de plotse sluiting van de scholen, de 
onderwijssector toe dwong, blijven bovenstaande veranderingen in het onderwijs meer en meer 
ingang vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel medewerkers als leerkrachten het 
activiteitenaanbod van Komyuniti als erg relevant beoordelen. Naast de aandacht in de 
onderwijssector komen het belang van genuanceerde beeldvorming, gevoelens van solidariteit en 
openheid naar diversiteit, geregeld in de actualiteit en wordt de nood aan vorming op dit vlak groter.  

De tussentijdse evaluatie ging eveneens in op de relevantie van de gebruikte methodiek, die we in het 
kader van deze evaluatie kunnen bevestigen. De klemtoon op ‘beleving’ en ‘komen tot actie en 
beweging’ in de gekozen methodiek, staat centraal bij Komyuniti. De aanbeveling om sterker in te 
zetten op actualiteit en mediawijsheid, heeft Komyuniti vertaald in een sterkere klemtoon op 
nuancering in de beeldvorming.  

Studio Globo staat bekend om zijn inleefateliers. De grote toeloop en het tekort aan plaatsen bij de 
start van het schooljaar (ondanks de doorgevoerde capaciteitsverhoging), duiden op de grote 
waardering van het aanbod door leerkrachten. Een bevestiging van deze interesse komt tot uiting in 
de bemerkingen in de bevraging, naast de grote waardering voor andere lesmaterialen.  
De moeilijkheid om de relevantie van bepaalde lesmaterialen in te schatten, blijkt uit de reactie op het 
online lesmagazine WaW. In de bevraging bij leerkrachten komt het WAW aanbod geregeld aan bod 
als goede praktijk, op het vlak van bereik kent het echter minder succes.  
 
Centraal in het aanbod van BD staan de activiteiten van de campagne. Via deze weg worden grote 
aantallen leerlingen bereikt en het belang van het aanbod komt in de bevraging geregeld aan bod.  

Uit de reacties van de leerkrachten blijkt evenwel dat het steeds terugkerende stramien van de 
campagne aan vernieuwing toe is. Door het gebalder maken van het campagnemateriaal en andere 
werkvormen (bv. documentaire) te verkennen, geeft BD hier al een eerste aanzet toe. De geregeld 
terugkerende vraag van de beoogde doelgroep om hier versterkt op in te zetten, geeft aan dat met de 
recente aanpassingen en vernieuwing nog onvoldoende aan deze nood is voldaan.  
 
Leerkrachten maakten duidelijk dat zij op zoek te zijn naar lesmateriaal rond thema’s als ‘gender, 
seksualiteit, oorlogsconflicten, wereldeconomie en de impact op de politiek’, ‘de link tussen wij en zij’, 
‘online ontmoetingen met partners en positieve verhalen’,  ‘verbondenheid/internationale solidariteit 
en levensstijl en de mogelijke inzichten om leerlingen te laten opkomen voor een andere levensstijl’, 
‘de bewustwording van de gevaren van de media in functie van democratisch en politieke 
omstandigheden’ en de ‘de mentaliteit van de mens als wereldburger’. 
Thema’s die stuk voor stuk gelinkt zijn aan de doelstellinten die Komyuniti vooropstelt. Ook dit 
onderlijnt de relevantie en geeft Komyuniti input voor verdere inhoudelijke verdieping.  
 
De opname van de indicator waardering in het MEAL-systeem geeft blijk van de continue interesse 
voor relevantie vanuit Komyuniti. Voor al de specifieke doelstellingen en de verschillende 
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resultaatsgebieden worden de targets behaald, met uitzondering voor ‘solidaire scholen’ in 
resultaatsgebied 6. Het grote bereik, zelfs tijdens de periode van Covid 19, bevestigt het belang van 
het aanbod.  

Met een score A-, beoordeelt C-lever.org de relevantie van de onderwijswerking als “goed tot zeer 
goed”. 
 

2.2.3 Aanbevelingen relevantie 

a) Gezien de hoge waardering op het vlak van relevantie, benadrukt C-lever.org het belang om de 
ingeslagen weg verder te blijven begaan.  

b) Voor het campagne materiaal van BD is een doorgedreven vernieuwende aanpak aangewezen.  
c) C-lever.org raadt aan om na te gaan in welke mate het mogelijk is om de relevantie te verhogen 

door sterker in te zetten op verdieping omtrent de creatie van verbondenheid, omgang met 
diversiteit, … (vraag leerkrachten) en/of de evolutie naar solidaire en actieve scholen.  Een 
specifieke veranderingstheorie voor de transformatie naar een ‘solidaire, inclusief-diverse en 
actieve school’ kunnen verder uitgewerkt worden.  

d) De positieve waardering van verschillende digitale lesmaterialen door leerkrachten nodigen uit 
tot een kritische analyse op het vlak van hun specifieke meerwaarde voor het programma.  

e) C-lever.org vindt het belangrijk om aan te sluiten bij wat cruciaal is in de evoluerende context, én 
om focus te behouden voor thema’s waar specifiek op ingezet wordt.  

 

2.3 Coherentie  

2.3.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

COHERENTIE  B-   

ARGUMENTATIE :  

C-lever.org geeft met deze score aan dat het aspect coherentie amper als ‘eerder goed’ aangemerkt 
wordt en dat op dit vlak nog veel marge voor verbetering is; vooral op het vlak van een sterkere 
operationele afstemming van het aanbod tussen beide organisaties. Terwijl de het potentieel van 
synergie en wederzijdse verrijking bestaat (cf. het solidariteitscontinuüm), wordt dit in de praktijk 
(te) weinig benut.  
Het strategisch potentieel voor synergie blijft eveneens in de samenwerking binnen het GSK 
onderbenut.  

 
A. Algemene beoordeling 

 
Met het criterium coherentie staan we stil bij de manier waarop :  

- de activiteiten van Studio Globo en Broederlijk Delen onderling op elkaar zijn afgestemd (interne 
coherentie);  

- de activiteiten van Studio Globo en Broederlijk Delen afgestemd zijn op andere actoren in het 
werkveld (externe coherentie) om dubbele inspanningen te vermijden. 
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C-lever.org kent geeft voor dit criterium coherentie een score B- toe. Voor deze score baseert C-
lever.org zich op het onderstaande elementen B tot E. 
 

B. Eigen beoordeling 
Het criterium coherentie werd binnen het DGD kader enkel gescoord op basis van de bijdrage aan het 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) – complementariteit en synergiën en kreeg gedurende de 
eerste 4 jaar van uitvoering een A score. In het eerste jaar gaf Komyuniti aan dat de concretisering van 
de geplande complementariteit en synergiën, iets moeizamer verliep en gaf daarom het programma  
een B score. De aarzelende start op het vlak van synergiën en samenwerkingsprojecten in 2017, zijn 
vanaf 2018 opgelost en de bijdragen voor het GSK verlopen als gepland en gaven aanleiding tot een A-
score. 
 

C. Vragenlijst medewerkers 

In de vragenlijst voor de medewerkers peilde C-lever.org of de activiteiten van SG en BD op elkaar zijn 
afgestemd (interne coherentie) en of de activiteiten van SG en BD afgestemd zijn op andere actoren in 
het werkveld (externe coherentie); om zo o.a. dubbele inspanningen te vermijden.  
 
Medewerkers van Komyuniti schatten de coherentie hoog in en geven daarbij aan dat ze van mening 
zijn dat : 
- de activiteiten van SG een ‘belangrijke meerwaarde bieden binnen de sector van de 

wereldburgerschapseducatie’; 
- de ‘verschillende activiteiten binnen het aanbod van BD en SG onderling op elkaar zijn afgestemd’; 
- en ‘de activiteiten zowel bij BD als SG elkaar onderling versterken’.  

Uit de resultaten en het hoge % (soms tot 60%) ‘geen mening’ begrijpt het evaluatieteam dat de 
medewerkers van SG minder goed vertrouwd zijn met de activiteiten van BD en zich hier liever niet 
over uitspreken.  

Medewerkers spreken zich minder positief uit (gemiddelde score ligt op 63%) over de ‘onderlinge 
afstemming van de verschillende programma-onderdelen van SG en BD binnen het 
onderwijsprogramma’. 16% van de respondenten beoordeelt dit als zwak en 24% antwoordde niet op 
de vraag. 

Kijken we even in detail naar de verschillende onderwijsniveaus, dan liggen de meningen over het 
algemeen in dezelfde lijn. Binnen het basisonderwijs en secundair onderwijs wordt de onderlinge 
afstemming en link duidelijk lager ingeschat dan binnen de andere onderwijsniveaus, mogelijks 
omwille van het feit dat het aanbod hier groter is.  

In de opmerkingen benadrukten verschillende medewerkers het belang van onderlinge samenwerking 
(‘het zou handig zijn om elkaars organisatie, visie, missie beter te leren kennen’) maar gaven daarbij 
eveneens te kennen dat ‘dit veel energie vraagt van de medewerkers’. Een medewerker van SG zag na 
corona meer mogelijkheden tot samenwerking. 

 
D. Bevraging leerkrachten 

Over het algemeen krijgen alle stellingen in verband met het criterium coherentie een vrij positieve 
beoordeling van de deelnemende leerkrachten. Vooral de ‘onderlinge versterking van de verschillende 
activiteiten binnen het aanbod van SG’ scoort hoog met een gemiddelde van 5,4, alsook ‘het belang 
van het brede aanbod van SG’. Hetzelfde geldt voor het ‘belang van verschillende activiteiten binnen 
BD’. Minder uitgesproken scoren de stellingen over de ‘onderlinge versterking van de activiteiten van 
BD en SG’ en de ‘onderlinge versterking van de activiteiten binnen BD’.  
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Dat het uitgebreide aanbod een keerzijde heeft, blijkt uit de opmerking van een leerkracht die aangeeft 
dat hij ‘positief reageert op het gevarieerde aanbod van beide organisaties, maar dat dit soms ook een 
hoge werklast met zich meebrengt om alles na te lezen en een keuze te maken en maw dat dit eveneens 
een drempel kan opwerpen’.  

Uit de hoge percentages ‘geen mening/niet van toepassing’ bij de vragen rond een specifieke 
organisatie, blijkt dat een deelnemer bij de éné organisatie mogelijks niet echt bekend is met het 
aanbod van de andere organisatie. Al kan dit niet steeds de reden zijn voor deze antwoordkeuze 
aangezien ongeveer 52 leerkrachten deelnamen aan zowel de activiteiten van BD als van SG. In de 
combinatie van activiteiten, bestaat deze bijna altijd uit gebruik van het campagne materiaal van BD 
en een van de activiteiten van SG. Concreet gaat het veelal over een combinatie van het 
campagnemateriaal van BD, een inleefatelier (land en/of thema) van SG en/of de fotosets van SG. Ook 
valt op te merken dat deze combinatie meer voorkomt in het basisonderwijs.   
 

E. Interviews medewerkers 

Uit de interviews met de medewerkers blijkt de samenwerking tussen de beide organisaties binnen 
de outcome onderwijs eerder van praktische aard te zijn. De ene organisatie werkt materiaal uit, 
waarbij de andere organisatie verantwoordelijk is voor de lay-out en/of eindredactie. Zo werkt BD de 
fotosets en de methodiek uit, staat in voor de input van levensbeschouwelijke kant en verzorgt SG de 
eindredactie. SG doet op zijn beurt beroep op de expertise en aanwezigheid van BD in een partnerland 
om de inhoudelijke accenten van het inleefatelier en/of lesmateriaal vorm te geven. BD doet beroep 
op de expertise van SG om de workshop bij de voorstelling van het campagnemateriaal te begeleiden.  

Medewerkers zien wel de meerwaarde van een betere samenwerking, zeker op het niveau van 
uitwisselingen omtrent expertise op het vlak van leervormen en uitwerking van didactisch materiaal. 
Deze samenwerking kreeg al enigszins vorm op het niveau van het secundair onderwijs maar lijkt ook 
hier eerder praktisch of occasioneel, in plaats van structureel van aard. De nood aan deze 
samenwerking kwam eerder aan bod in de interne reflectiegroep van BD en SG in verband met synergie 
op het niveau van het Secundair Onderwijs. De laatste maanden is hier enige evolutie merkbaar.  

Op het niveau van het beleid vindt er een meer strategische afstemming plaats. De twee 
onderwijsteams waren betrokken bij de uitwerking van de ToC van het nieuwe programma, en BD 
neemt deel aan de uitwerking van de vernieuwde visietekst ‘Voorbij de kleuren’ en de jaarlijkse 
programmering van SG. De onderlinge afstemming op het vlak van activiteiten en strategische keuzes 
binnen elke organisatie, zoals geformuleerd in het solidariteitscontinuüm, vinden we toch nog weinig 
in de werking terug.  

De lange afwezigheid van het diensthoofd ‘Noord’ bij BD heeft zijn gevolgen voor de samenwerking 
tussen de verschillende outcomes binnen het noordluik van Broederlijk Delen. Er vinden tussen de 
medewerkers uitwisselingen plaats en er zijn ‘koppelingen’ tussen de onderwijswerking en 
medewerkers van de outcome beweging (voorbereidende weekends, inleefreis) en de outcome 
politiek (uitwerking materiaal bv. de documentaire en uitwerking campagnemateriaal, organisatie 
sprekers). Dit neemt niet weg dat het onderwijsteam verschillen in aanpak tussen de outcomes 
ervaart.  

Tenslotte werken zowel BD als SG met andere partnerorganisaties samen voor de uitwerking van hun 
activiteiten en evenementen. BD kijkt hiervoor o.a. naar Oxfam wereldwinkels (solidariteitspicknick), 
de Chiro (Spoor Zes voor hun buitenschoolse activiteiten) en Wereldsolidariteit (WSM). SG heeft op 
zijn beurt o.a. samenwerkingsverbanden lopen met Oxfam België in het kader van een belevingsatelier 
voor de 3de graad BSO in Hasselt, rond klimaat met het WWF en Wereldsolidariteit in het kader van 
het inleefatelier in India. Afhankelijk van de vraag en de meerwaarde van de samenwerking voor SG 
gaat SG samenwerkingen met andere organisaties aan. Zo ontwikkelde SG materialen op vraag van 
externen nl. workshop dekolonisatie voor de tentoonstelling 100xCongo van het MAS en educatief 
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materiaal bij de tentoonstelling ‘Vluchtverhalen’ van Red Starline Museum over 70 jaar 
vluchtelingenverdrag.  

Voor de synergieprojecten binnen het GSK zijn per samenwerking specifieke doelstellingen voor de 
duurtijd van het programma vooropgesteld. Een aantal van deze samenwerkingen liepen vlot, anderen 
zoals deze met Djapo en Pax Christi zijn in de loop van het programma stilgevallen door veranderende 
accenten binnen de werking van de partnerorganisatie. In het kader van het nieuwe programma 
werden deze grondig doorlopen en enkele nieuwe mogelijkheden samenwerkingen verkend.  
 

2.3.2 Conclusies coherentie 

Het structureel samenwerkingsverbond van SG en DB toont het strategisch belang dat beide 
organisaties aan samenwerking hecht. In de praktijk stellen we vast dat deze interne samenwerking 
binnen Komyuniti zich eerder op beleidsniveau bevindt. Uit de vragenlijsten en gesprekken met 
medewerkers leiden we af dat in de dagelijkse werking de samenwerking beperkt blijft tot een 
praktische aanvulling van elkaar en tot het ondersteunen van elkaar met de uitwerking van de 
materialen. Zoals ook vastgesteld in de tussentijdse evaluatie, blijven veel andere kansen tot synergie 
die deze samenwerking biedt on(der)benut. Het solidariteitscontinuüm kan hierbij een richtinggevend 
kader vormen.  

De lesmaterialen van SG zijn erg goed opgebouwd op het niveau van het vergaren van kennis, 
vaardigheden en inzichten, BD zet dan juist sterker in op het aspect beweging en het politiek vertalen. 
Op die manier vullen de werkingen elkaar goed aan. In de praktijk zijn de medewerkers minder 
vertrouwd met dit totaalkader, kennen ze elkaars activiteiten in beperkte mate en wordt er in de 
verschillende werkingen weinig tot geen referentie gemaakt naar de activiteiten van de andere 
organisatie. Uit de bevraging blijkt dat leerkrachten deze koppeling wel maken, en dat er toch een 23 
% van de respondenten ingingen op het aanbod van BD én SG.  

Beide organisaties bieden een breed aanbod aan voor het basis- en het secundair onderwijs en dit voor 
activiteiten het hele jaar door. Leerkrachten waarderen het brede aanbod en zien de meerwaarde in 
van de verschillende activiteiten. 

De breedheid van het aanbod maakte het niet mogelijk om de verschillende activiteiten één voor één 
te bekijken en na te gaan op hun complementariteit binnen het aanbod van elke organisatie. Vanuit 
de resultaten van de bevragingen bleek dat zowel de medewerkers als de leerkrachten de 
complementariteit van dit aanbod waarderen (bij BD was dit iets minder het geval).  

Beide organisaties gaan samenwerkingen aan met andere organisaties actief op het vlak van 
mondiale vorming. Soms gebeurt dit in het kader van de uitwerking van een activiteit 
(solidariteitspicknick, inleefatelier India), een enkele keer gebeurt dit op maat met het oog om het 
bereik of het gedachtengoed breder te verspreiden. Binnen deze samenwerking vinden we eenzelfde 
praktische insteek terug.  

Met een score B-, beoordeelt C-lever.org de coherentie van de onderwijswerking als amper “eerder 
goed” en dus met veel marge voor verbetering. 
 

2.3.3 Aanbevelingen coherentie 

a) Het is essentieel voor BD en SG om de huidige samenwerking binnen Komyuniti te verdiepen en 
de interne coherentie van het onderwijsprogramma verder op punt te stellen door de 
verschillende activiteiten in een samenhangend conceptueel kader te plaatsen; denk aan 
veranderingstheorie, veranderingspaden, ‘chain of events’ / resultatenketen, ‘outcome map’, enz..  
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b) C-lever.org raadt aan om de mogelijkheden tot synergie met de ‘outcome beweging’ van BD te 
bekijken vanuit ‘beweging op school’ als gezamenlijk werkterrein (zie eindrapport ‘outcome 
beweging’) 

c) In het kader van de vergroting van de impact en het uitdragen van de kennis en ervaring die beide 
organisaties in het verleden reeds hebben opgebouwd, raadt C-lever.org aan de samenwerkingen 
met andere actoren meer op een strategisch niveau te bekijken (binnen de sector bv. op het vlak 
van ‘effectmeting’, buiten de sector met actoren als de lerarenopleiding en pedagogische 
begeleidingsdiensten).  

 

2.4 Efficiëntie 

2.4.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

EFFICIËNTIE  B+   

ARGUMENTATIE :  

Terwijl de efficiëntie al goed (en op deelaspecten zeer goed) is, blijft er ook hier nog marge voor 
verbetering. Binnen SG merkt C-lever.org de grote aandacht voor (kost)efficiëntie op, bij BD blijft dit 
weliswaar een belangrijk aandachtspunt. Globaal genomen slaagt Komyuniti er in om de 
vooropgestelde targets, in grote mate en tijdig, te behalen; dit zelfs in 2020. Dit laatste duidt op de 
wendbaarheid van Komyuniti.  

 
A. Algemene beoordeling 

Met het criterium efficiëntie staan we stil bij de vraag of : 
- de middelen op de meest kostefficiënte manier gebruikt worden in functie van het 

vooropgestelde doel van de organisatie; 
- de resultaten tijdig worden behaald; en 
- de manier waarop de aansturing van de uitvoering van het programma gebeurt. 

C-lever.org geeft voor het criterium efficiëntie een score B+ toe. Hiervoor baseert C-lever.org zich op 
de onderstaande elementen B tot F. 
 

B. Eigen beoordeling 

Uit de zelfbeoordeling blijkt dat Komyuniti zich de voorbije jaren een A score toekende. Als reden voor 
deze beoordeling geeft Komyuniti aan dat de outputs behaald werden, zoals gepland, en dat het 
beoogde bereik ruimschoots gerealiseerd werd. Bij de opmerkingen werd geregeld verwezen naar 
realisaties op het vlak van bestedingsgraad en personeelsbezetting.  
 

C. Werking en gegevens uit het eigen MEAL-systeem 

Uit de beoordeling van het MEAL-systeem blijkt het belang dat Komyuniti hecht aan een continue 
opvolging van zijn resultaten. Komyuniti heeft de gewoonte om deze jaarlijks (en SG zelf om de 6 
maand) op te volgen en te bespreken; hierbij worden de ‘centrale vragen’ aangevuld met specifieke 
vragen per werkplek. Het MEAL-systeem is erg uitgebreid, wordt consistent uitgevoerd en uitgebreid 
geanalyseerd. Het volgt een duidelijk proces dat jaarlijks consequent opgevolgd wordt.  

De resultaten op het vlak van bereik worden binnen elk resultaatsgebied tot op het niveau van de 
activiteiten opgevolgd dankzij een goed functionerend CRM-systeem. Voor de indicator ‘waardering’ 
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opteerde Komyuniti voor gericht gekozen cijfermatige indicatoren, die een goede indicatie geven 
bieden over wat er onderliggend speelt. Aanvullend brengt Komyuniti voor alle resultaatsgebieden 
(uitgezonderd resultaatsgebied 6 en 7) het effect in kaart op basis van de input op een aantal 
vragenlijsten. Hiervoor werkt Komyuniti met vaste vragen die over de verschillende activiteiten en de 
verschillende werkplekken gesteld worden. Komyuniti beseft dat deze vragen niet ideaal zijn. Ze zijn 
vaag, bevatten meerdere elementen in één vraag waardoor ze geen duidelijke beeld geven over het 
effect en weinig bruikbare beleidsinformatie aanleveren. Om de trends in kaart te kunnen brengen, 
wat met deze vragenlijsten wel mogelijk is, bleven deze bevragingen uitgestuurd worden gedurende 
de loop van het programma. Voor resultaatsgebied 5 hanteert BD een andere metingsmethode en 
breng onder de indicator ‘effect’ het aantal scholen dat actief aan de slag gaat met bewegingsmodellen 
of uitwisselingsinitiatieven in kaart. Aansluitend bij het voorgaande kan vermeld worden dat C-
lever.org, over de 15 ‘outcomes’ van het Komyuniti programma heen, enkele diepgaande bedenkingen 
heeft bij de keuze en betekenisvolheid van de gebruikte indicatoren; dit komt specifiek aan bod in een 
afzonderlijke deelstudie (case) van het MEAL-systeem. 
 

D. Vragenlijst medewerkers 

Uit de vragenlijst bij de medewerkers blijkt dat de medewerkers vooral binnen dit criterium nog marge 
voor verbetering zien. Met gemiddelde scores 4,9 tot 3,8 en geregelde scores van ‘zwak’ tot ‘zeer 
zwak’ scoort dit criterium ‘efficiëntie’ duidelijk lager dan de andere criteria. De bevraagde 
medewerkers onderkennen dus de marge voor verbetering. 

De medewerkers zijn het meest positief over : 
- de aanwending van goede praktijken; en 
- het aanvullend karakter van de activiteiten ontwikkeld in het kader van Covid 19. 

Medewerkers zien (nog) marges voor verbetering op het vlak van : 
- regelmatige evaluatie van de activiteiten op hun efficiëntie en effectiviteit; 
- de efficiënte inzet van middelen en personeel. 

Het minst tevreden zijn de medewerkers over het tijdig beschikken over de nodige middelen.  
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Medewerkers geven in de opmerkingen aan dat er winsten te boeken zijn op het vlak van de 
administratie en het interne beleid waaronder interne communicatie en coördinatie en ‘het durven 
loslaten van arbeidsintensieve en niet populaire leermiddelen’. 

Uit de opmerkingen blijkt dat de beoordeling omtrent de beschikking over de nodige middelen, eerder 
over een externe factor gaat, waarbij medewerkers van Komyuniti hun ontevredenheid uiten over de 
financiële ondersteuning die Komyuniti ontvangt.  

Verschillende medewerkers (ongeveer 20%) hadden geen mening over de reactie van Komyuniti op de 
Covidcrisis, de verwerking van de lessons learned in de organisatie en het gebruik en de 
beschikbaarheid van de middelen.  
 
De gedetailleerde analyse geeft aan dat de medewerkers van SG over het algemeen de werking op de 
verschillende elementen van efficiëntie hoger beoordelen, dan de medewerkers van BD, met 
uitzondering van het element ‘de efficiënte uitvoering van de activiteiten van het programma met een 
goede verhouding tussen inzet van middelen en kwaliteit van de gerealiseerde activiteiten’.  
 
Kijken we naar de verschillende onderwijsniveaus, dan merken we dat het secundair onderwijs lager 
scoort op het vlak van ‘geregelde evaluatie van de activiteiten op hun doeltreffendheid’, de ‘opname 
van lessons learned in het programma’ en ‘de aanvulling van de materialen ontwikkeld binnen Covid 
19’. Het kleuteronderwijs spreekt zich uitdrukkelijk uit over het ‘niet tijdig beschikken over de nodige 
middelen om de resultaten waar te maken’.  
 

E. Vragenlijst leerkrachten 

Bij de leerkrachten lag de klemtoon in de vragenlijst op de opbouw van de activiteiten en de 
wendbaarheid van het programma. Uit de scores (van een schaal van 1 tot 6) blijkt dat de leerkrachten 
de efficiëntie van de onderwijswerking appreciëren met een totaal gemiddelde van 5. 

Uit de bevraging blijkt dat de opbouw van de activiteiten goed in elkaar steekt en realistisch is, al geeft 
15% van de respondenten aan dat op dit vlak er nog verbetering mogelijk is. De mening van de 
leerkrachten op het vlak van flexibiliteit ten opzichte van nieuwe thema’s en op de evoluties in het 
kader van Covid is minder duidelijk uitgesproken. 40 % van de respondenten geeft aan hier ‘geen 
mening’ of voor hem/haar ‘niet van toepassing’ te zijn, 30 à 40% vond de reactie ‘goed’ tot ‘zeer goed’; 
de gemiddelde score is 5. Terwijl de reacties nog steeds overwegend positief zijn op het vlak van 
vernieuwing en langdurig gebruik van de materialen, nemen de negatievere stemmen voor dit 
onderdeel toe (gemiddeld 8%).  
 
 

F. Interviews medewerkers  

Uit de interviews blijkt de bezorgdheid, binnen SG, om de werking zo efficiënt mogelijk te organiseren 
met de middelen die de organisatie ontvangt. In 2018 vond er in dat kader een grotere reorganisatie 
plaats, waarbij de werking van de organisatie meer gecentraliseerd werd vormgegeven. Door een 
aantal taken te centraliseren zette SG in op een kostenbesparing en op een versterkte onderlinge 
afstemming tussen de verschillende werkplekken. De programmaverantwoordelijken en de 
verantwoordelijke leermiddelen staan in voor deze onderlinge afstemming en het gebruik van ‘lessons 
learned’.  

In de werkplekken zelf werd de efficiëntie van de personeelsmiddelen vergroot door de begeleiding 
van de ateliers terug te brengen van 3 naar 2 medewerkers (en medewerking te vragen van de 
leerkracht tijdens het atelier) en door beroep te doen op tijdelijke krachten voor de drukkere 
momenten. Door op deze manier te werken, kon SG ondanks de tijdelijke sluiting van de ateliers het 
vooropgestelde bereik grotendeels behalen. Andere initiatieven zoals de invoering van een CRM 
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systeem, staan eveneens in functie van de verhoging van de efficiëntie van de werking. De opstart van 
de inleefateliers in Hasselt en Roeselare stonden in functie van de capaciteitsuitbreiding, net zoals de 
opstart van een mobiel inleefatelier voor kleuters (expeditie WareWare) en de samenwerking met 
sommige bibliotheken via de ateliers ‘Anne Frank’ en ‘Kinderen van de wereld’.  

BD zette in op de uitbreiding van zijn bereik via een aanbod voor andere doelgroepen (zie ook criterium 
‘relevantie’).  
 
De aandacht voor efficiëntie neemt niet weg dat medewerkers zich overbevraagd voelen. Ondanks de 
aanwezigheid van een 50% administratieve medewerker en een deeltijdse logistieke medewerker 
staat de educatief medewerker, verantwoordelijk voor de uitwerking, begeleiding en bijsturing van het 
lesmateriaal, eveneens in voor verschillende praktische klussen en taken zoals bv. de opvolging van de 
regels i.v.m. brandveiligheid. De vele uitvoerende taken, bemoeilijken reflecties voor bijsturing en 
optimalisatie van de werking. Dit inhoudelijk werk vindt geregeld ‘tussendoor’ plaats, waardoor men 
het gevoel heeft dat men niet op een efficiënte of een gefocuste manier kan werken en ‘er veel tijd 
verspild wordt’. De lagere scores voor geregelde evaluatie van de activiteiten op het vlak van efficiëntie 
en doeltreffendheid, geven aan dat dit gevoel bij meerdere medewerkers leeft. De wil tot continue 
verbetering is bij educatieve medewerkers vaak hoger en soms moeilijk combineerbaar met de vele 
uitvoerende taken. SG geeft aan met dit aspect rekening te houden bij de selectie van medewerkers.  
 
Het onderwijsteam van BD is aanzienlijk kleiner (6 medewerkers die deeltijds werken). De 
medewerkers van BD werken in regio’s met het oog op de vergroting van de toegankelijkheid voor de 
scholen. Uit een interne bevraging van BD leiden we af dat dit in de realiteit door scholen niet op 
eenzelfde manier ervaren wordt.  
Door de vele deadlines, gaat er veel tijd naar uitvoerend werk. De inhoud en structuur van de 
werkwijze ligt grotendeels vast, waardoor de uitwerking van het lesmateriaal eerder op ‘automatische 
piloot’ verloopt. Het voorbije jaar werd er een eerste keer ingezet op een grondigere denkoefening 
over welke elementen de werking al dan niet zou inzetten door stil te staan bij de gevraagde 
tijdsinvestering en de impact van de verschillende activiteiten. Dit heeft de campagne gebalder 
gemaakt en de focus gelegd op modulaire lessenpakketten. Er is eveneens besloten om de campagne 
van 1 jaar naar 3 jaar te brengen. BD heeft reeds aangekondigd om werk te maken van een grotere 
reorganisatie waarbij ingezet zal worden op een versterking van de interne samenwerking. 
 
De bijsturing van de werking gebeurt bij Komyuniti erg planmatig. De resultaten en indicatoren 
worden jaarlijks (zelfs 6-maandelijks binnen SG) opgevolgd. Deze data geven input voor de jaarlijkse 
evaluatie die op zijn beurt input geeft aan de bijsturing van de werking op een aantal punten. Voor 
deze bijsturingen werken SG en BD met brainstormdagen en strategiedagen waarna de strategische 
prioriteiten met de bestuurders bepaald worden.  
 
Voor SG worden de afgesproken punten vervolgens in verschillende werkgroepen en projectgroepen 
uitgewerkt, die veelal werken met afgevaardigden vanuit de verschillende werkplekken. De 
werkgroepen zijn georganiseerd rond een aantal werkvormen (studentenopleiding, nascholing, 
kofferwerking, WaW, Saved by the Bell) en een aantal punten die gelinkt zijn aan de organisatie (CRM 
en administratie en communicatie). Naast een permanente opdracht, is er een jaarlijkse opdracht voor 
elke werkgroep voorzien. De werkgroepen worden aangevuld met projectgroepen over specifieke 
thema’s. In het schooljaar 2020 ging het om 14 werkgroepen die o.a. stilstonden bij de bijlage van de 
fotoset voor BD 2021, lespakket Wonen en Leven in Guatemala, plan B voor inleefateliers, lespakket 
WOD, nieuwe ‘voorbij de kleuren’, visie, dekolonisatie, … Het gaat om projectgroepen die een opdracht 
krijgen om iets specifieks uit te werken voor de werking. De doelstellingen, het kader, beschikbare 
bronnen en materialen, de timing en de samenstelling van de werkgroep/projectgroepen, de wijze van 
terugkoppeling, … zijn allemaal vastgelegd in een projectfiche wat de efficiëntie van dergelijke groepen 
verhoogt. Voorafgaand aan de projectfiches worden de prioriteiten en de aandachtspunten (het 
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bredere waarom) duidelijk gekaderd. Dit alles is opgenomen in een jaarlijkse planningsnota die het 
overzicht bewaart.  
 
Naast de opvolging van de data van het MEAL-systeem, maakt SG gebruik van de input van externe 
evaluaties zoals de tussentijdse evaluatie en de zelf ingerichte evaluatie van de WaW. Voor de 
opvolging van de implementatie van de aanbevelingen van deze evaluaties bestaat een procedure. 
Toch blijkt vaak de tijd te ontbreken om actief met de aanbevelingen aan de slag te gaan. De uitbraak 
van Covid 19 maakte dat er weinig directe bijsturingen van de werking waren bij BD als gevolg van de 
tussentijdse evaluatie, de aanbevelingen zijn wel meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe 
programma.  
Bij SG heeft de tussentijdse evaluatie geleid tot enkele bijsturingen, zoals de zoektocht naar methoden 
om leereffecten in kaart te brengen, de invoering van een efficiënter boekingssysteem, de 
ontwikkeling van digitale tools.  
Wegens tijdsgebrek is SG nog niet met de evaluatie van de WaW (februari 2021) aan de slag gegaan 
en is de managementrespons nog in de maak. Wel blijkt dat SG niet wacht op vaste 
evaluatiemomenten, om eigen initiatieven zelf te evalueren en bij te sturen, wanneer nodig. Zo werd 
een bredere evaluatie rond Expeditie WareWare in december 2021 uitgevoerd en zijn er evaluaties 
voorzien voor de leskoffers en de website ‘wereldinjeklas’.  
 
De planmatige aanpak komt bij SG eveneens tot uiting bij de uitwerking van het lesmateriaal. Gezien 
de hoge kost van de herwerking van de inleefateliers, worden deze maar om de 10 jaar grondig 
vernieuwd, al blijven tussentijdse bijsturingen mogelijk. Voor de uitwerking wordt beroep gedaan op 
enkele duidelijke kaders zoals het Pedagogisch Didactisch Kader (PDK) en een uitgewerkt kader van de 
lesmappen, waarin eerdere ‘lessons learned’ zijn opgenomen.  

Uit de gesprekken blijkt dat SG binnen het secundair onderwijs zoekende is naar manieren om de 
waardering van het aanbod te verbeteren (zie ook criteria ‘effectiviteit’ en ‘impact’).  
 
SG werkt soms initiatieven uit op maat van externen, zoals het MAS in Antwerpen en het Starline 
Museum. Niet elke gestelde vraag krijgt een positief antwoord. SG heeft hier een duidelijk 
beslissingskader voor uitgewerkt, waarbinnen verschillende stappen worden doorlopen. De kost 
(financieel of op het vlak van personeel) wordt hierin afgewogen ten aanzien van impact en strategisch 
belang en eventueel aanvullende financiering.   
 
Covid 19 heeft aangetoond dat Komyuniti wendbaar is in tijden van crisis. Op korte tijd werden vele 
scenario’s uitgewerkt en uitgetest. Dit kende een wisselend succes, deels het gevolg van de continue 
verandering van de mogelijkheden. Het uitwerken van verschillende scenario’s en ‘plannen B’s’ voor 
de verschillende codes, was een efficiënte manier om hier mee om te gaan. Komyuniti heeft van deze 
periode ook gebruik gemaakt om een aantal vooropgestelde veranderingen, versneld door te voeren, 
zoals het digitale boekingssysteem, de herdenking van een aantal leskoffers, de aanmaak van 
projectwebsites gelinkt aan de koffers. Op financieel vlak heeft Komyuniti de beslissing genomen om 
even niet op tijdelijke medewerkers beroep te doen en om technische werkloosheid aan te vragen 
voor een aantal medewerkers. Door de inzet van personeel op enkele vernieuwingen, bleef dit laatste 
tot een minimum beperkt.  
  
Beide organisaties stellen vast dat er een limiet zit op het vlak van financiële middelen. SG stelt vast 
dat er minder middelen op lokale of provinciale overheden voorhanden zijn, wat maakt dat men 
sterker dient in te zetten op bijdragen van scholen om aan het percentage eigen middelen te voldoen. 
Ondanks de aanbeveling van de tussentijdse evaluatie om aandacht te hebben voor de prijssetting, zag 
Komyuniti zich genoodzaakt om de prijzen van de lesmaterialen (inclusief de prijzen voor de 
inleefateliers) te verhogen. Uit enkele reacties van leerkrachten blijkt dat dit niet positief onthaald 
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werd bij de scholen, omdat de prijs nu reeds als een drempel wordt ervaren. BD geeft aan dat Covid 
19 een aanzienlijke impact had op hun fondsen.   
 
Uit de analyse van het budget blijkt dat ongeveer 81 tot 85% van de middelen naar personeel gaat en 
ongeveer 13,5 % naar de werkingskosten. Komyuniti is zich bewust van de hoge personeelskost en 
probeert hier zo efficiënt mogelijk mee aan de slag mee te gaan. Dit blijkt o.a. uit de inzet van tijdelijk 
personeel, het inzetten op capaciteitsuitbreiding, de actieve inzet van de leerkracht als begeleider, … . 
De uiteindelijke besteding van het budget vroeg de nodige flexibiliteit door de plotse besparingsknip 
in 2017 (ongeveer 11%) en 2018 (6 %), om vervolgens een verhoging te ontvangen in het jaar 2019.  
 

2.4.2 Conclusies efficiëntie 

Komyuniti kent zich voor efficiëntie een score A toe, waarbij men verwijst naar het bereik en de 
realisatie van de vooropgestelde resultaten. Deze elementen maken deel uit van deze analyse. C-
lever.org wil dit aanvullen met een analyse over het correcte gebruik van middelen en de aansturing 
van de organisatie.  

Uit het MEAL-systeem leiden we af dat de vooropgestelde targets in grote mate tijdig bereikt zijn. De 
terugval in 2020 bleef in grote mate tot dat jaar beperkt.  

BD en SG hebben op het vlak van efficiënte de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Bij 
SG bestonden deze o.a. uit een interne reorganisatie, een efficiënter boekingssysteem, verhogen van 
capaciteit door onder meer de inschakeling van tijdelijke medewerkers, … Het grote bereik met de 
toegekende middelen geeft aan dat (kost)efficiëntie binnen SG een duidelijk aandachtspunt is en dat 
de organisatie hier duidelijk oog voor heeft. Dit gaat soms ten koste van de medewerkers die aangeven 
dat ze een hoge werkdruk ervaren, deels door de verschillende taken waarvoor men verantwoordelijk 
is, deels door het brede aanbod aan lesmaterialen. Dit komt zowel in de resultaten van de bevraging 
als in de interviews aan bod. De medewerkers van BD ervaren op dit punt meer druk dan de 
medewerkers van SG. 

Bij BD is de aandacht voor (kost)efficiëntie minder uitgesproken. De keuze voor een gebalde campagne 
van 3 jaar en een komende reorganisatie geven aan dat dit leeft binnen BD. Dit neemt niet weg dat de 
organisatie van de werking binnen BD efficiënter kan. De continue druk van deadlines, staat blijkbaar 
(strategische) keuzes in de weg waardoor het aanbod groter wordt met een negatief gevolg op de 
werkdruk.  

Mogelijkheden tot verbetering lijken o.a. te liggen in het verkleinen van het aanbod door intensieve 
en niet populaire middelen te durven loslaten, duidelijkere omkadering en coördinatie, betere 
infodoorstroming, … 

Leerkrachten spreken zich over het aspect ‘efficiëntie’ minder uit. De opbouw van de 
onderwijswerking zit voor hen goed en realistisch in elkaar. Over de flexibiliteit van de organisatie 
hebben ze als eindgebruiker een minder duidelijk beeld.  

Bij de aansturing maakt Komyuniti dankbaar gebruik van de input die uit het MEAL systeem en externe 
evaluaties naar voren komen. Sommige opvolgingen, waaronder enkele aanbevelingen van de externe 
evaluaties, vragen wat meer tijd, deels door de drukke agenda maar ook door de vele werkpunten die 
Komyuniti jaarlijks naar voren schuift. De aandacht voor continue verbetering is hoog, zeker bij SG 
waar een duidelijke structuur voor continue opvolging en verbetering is opgezet. De jaarlijkse 
opvolging (bij SG zelfs om de 6 maand) van de indicatoren geeft Komyuniti input over mogelijke 
werkpunten die vervolgens via werk- en projectgroepen worden opgevolgd.  
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De Covid 19 testte beide organisaties op wendbaarheid. Het feit dat Covid 19 wel invloed had op de 
cijfers van bereik, maar dit niet belette dat de targets alsnog in grote mate bereikt werden, geeft aan 
dat Komyuniti een afdoend antwoord vond op de gestelde problemen.  

Met een score B+ schat C-lever.org de efficiëntie van de onderwijswerking in als “goed”, met een 
aantal elementen die als “zeer goed” gekenmerkt worden. 
 

2.4.3 Aanbevelingen efficiëntie 

g) Het MEAL- systeem is goed opgebouwd maar mag verder versterkt worden door (deel)effecten in 
functie van het bereik van de outcome (zie criterium doeltreffendheid) in de bevragingen mee op 
te nemen.  

h) C-lever.org raadt een kritische reflectie over de meerwaarde van de verschillende lesmaterialen 
ten opzichte van de beoogde doelgroep rekening houdend met de kost op het vlak van personeel, 
en werkdruk.  

i) C-lever.org raadt aan om op bij de verdere ontwikkeling van de organisatie gebalanceerde en 
gerichte keuze te maken en de kleinere werkpunten mee te nemen in grotere prioriteiten.  

 

2.5 Impact 

2.5.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

IMPACT  B+   

ARGUMENTATIE :  

Met deze score drukt C-lever.org zijn waardering uit voor de impact die Komyuniti bij leerlingen en 
leerkrachten realiseert. Bij leerkrachten ligt dit vooral in het transfereffect van de inzichten naar 
andere lesinhouden en de aandacht voor wereldburgerschap in de klas. Op het vlak van impact bij 
leerlingen blijkt het belang van de kennis en vaardigheden van de leerkracht. De specifieke aandacht 
van Komyuniti (bij SG zelfs in belangrijke mate) voor deze capaciteitsversterking maakt dat een 
belangrijke voorwaarde tot het bekomen van impact is gerealiseerd.  

 
A. Algemene beoordeling 

 
In het criteria impact staan we stil bij de vraag in welke mate : 

- de interventie heeft geleid tot substantiële, positieve of negatieve, bedoelde of onbedoelde 
impact bij de doelgroep. 

 
C-lever.org kent Komyuniti voor de uitvoering van het programma op dit criterium een B+ toe. 
Hiervoor baseert C-lever.org zich op het onderstaande. 
 

B. Eigen beoordeling 
 
Dit criteria werd niet meegenomen in de OECD-DAC evaluatie voor DGD. We beschikken dan ook niet 
over de zelfinschattingen van Komyuniti.  
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C. Bevraging medewerkers 
 
In de vragenlijst kwamen de criteria duurzaamheid en impact in dezelfde vraag baan bod. In de 
bevraging van de medewerkers stonden we voornamelijk stil bij de duurzaamheid van de activiteiten 
en de toegepaste strategie (zie criterium ‘duurzaamheid’). Elementen met betrekking tot het criterium 
impact verzamelden we in hoofdzaak bij de leerkrachten.   
 

D. Bevraging leerkrachten 
 
De criteria duurzaamheid en impact kwamen in hetzelfde onderdeel aan bod in de bevraging.  Bij 
impact lag de focus op de beleving van de leerkrachten. Hun bevindingen met betrekking tot de 
transversale thema’s duurzaamheid en gender, komen verder in dit rapport aan bod.  
 

 
 
De leerkrachten geven in de bevraging aan dat de impact van de activiteiten zich voornamelijk situeert 
op de eigen lespraktijk. De vormingen geven leerkrachten in de eerste plaats pedagogische inzichten 
voor andere lesinhouden in tweede instantie moedigen ze de organisatie van bijkomende activiteiten 
in de klas rond wereldburgerschap aan. De activiteiten geven reeds aanleiding tot gesprekken met 
leerkrachten over wereldburgerschap, dit gebeurt echter in mindere mate. Nog lager scoren de 
transfereffecten naar het schoolniveau.  
 
Naar aanleiding van de bevraging over impact merken de leerkrachten dat het aanbod zeer groot is en 
het grote aanbod moeilijkheden meebrengt op het vlak van keuzen. Het zijn evenmin makkelijke 
thema’s voor het kleuter- en basisonderwijs en minderbedeelde leerlingen die het zelf niet breed 
hebben. De moeilijkheid om deze thema’s door te trekken op schoolniveau, wordt beklemtoond door 
een leerkracht, bijkomende uitleg ontbreekt echter.  
 
 

E. Interviews met medewerkers en leerkrachten 
 
Uit de interviews met de medewerkers blijkt de hoge verwachting om een belangrijke bijdrage te 
leveren op het niveau van impact. Anderzijds beseffen de medewerkers dat men op dit vlak enig 
realisme aan de dag moet brengen, gezien het beperkt aantal uren van het aanbod, zelfs in een traject 



C-lever.org  page 43 / 71 

dat meerdere lesuren beslaat. Medewerkers van BD geven verder aan dat veel sympathisanten het 
makkelijker vinden om lokale impact in het zuiden te begrijpen, dan het verhaal van 
systeemverandering duurzame impact. Aan de andere kant geloven de medewerkers sterk in het 
verhaal van de systeemverandering die een organisatie als BD teweeg kan brengen en zoeken zij naar 
manieren om iedereen aan boord te krijgen.  
 
Het aspect impact kwam expliciet in de telefonische bevraging van de leerkrachten aan bod. Hieruit 
blijkt het belang van de motivatie van de leerkracht om hier een actieve rol in te willen opnemen. De 
leerkrachten merkten een zichtbaar verschil op bij de leerlingen na de deelname aan de activiteiten 
van Komyuniti (beide leerkrachten combineerden meerdere activiteiten). Leerlingen leven zich 
duidelijk in en het opnemen van een rol werkt lange tijd na. Leerkrachten onderstrepen het belang om 
geregeld op de ervaring terug te komen om tot een echte integratie van de kennis en inzicht te komen. 
Het brede aanbod en de WaW vormden voor beide respondenten een houvast om geregeld in het jaar 
te werken rond wereldburgerschapseducatie. De continue ‘reminder’ aan het belang van 
wereldburgerschapseducatie vonden de respondenten belangrijker dan een verdere inzetting op de 
vaardigheden, waarover beide respondenten na jaren ervaring reeds over beschikten.  

Eens de gevoeligheid voor solidariteit bij de leerlingen is gerealiseerd, ziet men dit in verschillende 
aspecten van de klaswerking terugkomen zoals de aandacht voor andere ideeën/standpunten, het 
nadenken over het samen vieren van verjaardagen (en het belang om de mogelijkheden van 
kansarmere doelgroepen in het denkproces mee te nemen), … Een leerkracht verwoordde het als volgt 
‘op het einde van het schooljaar stel ik vast hoe ik weer mooie mensen de wereld kan uitsturen’ en 
voor haar was dit mede dankzij de activiteiten van SG waar ze het meest gebruik van maakte.   
 
Net zoals de geïnterviewde leerkrachten, stelde het evaluatieteam tijdens de deelname aan de A sessie 
bij SG de grote bekendheid van het inleefatelier bij jonge afgestudeerde leerkrachten vast. Deze was 
veelal het gevolg van een eerdere deelname aan het inleefatelier tijdens de studentenperiode.  
 

2.5.2 Conclusies impact 

Uit het bovenstaande blijkt dat de activiteiten leiden tot impact op het niveau van de leerkracht. Deze 
impact situeert zich in grote mate op het vlak van pedagogische inzichten en een toegenomen 
aandacht voor activiteiten rond wereldburgerschap.  

In het criterium ‘doeltreffendheid’ gingen we reeds dieper in op de bijdrage van de activiteiten tot een 
aantal vaardigheden bij de leerlingen. De geïnterviewde leerkrachten bevestigen deze vaststellingen. 
De rol van de leerkracht en het belang van herhaling en motivatie op het niveau van de leerkracht 
werden hierbij onderstreept.  

De impact is minder groot op het niveau van het leerkrachtencorps of op het niveau van de school. 
De evaluatie geeft wel aan dat er mogelijkheden bestaan om deze impact te versterken.  
 
Uit de gesprekken met medewerkers kwam de huidige focus van Komyuniti op bereik naar voren. De 
maximale bezetting van de inleefateliers en het groot bereik bij andere lesmaterialen, biedt Komyuniti 
de mogelijkheid om sterker op verdieping van de impact in te zetten. Een eerste aanzet hiertoe is in 
het nieuwe programma gegeven door de focus te leggen op scholen. C-lever.org nodigt Komyuniti uit 
om dit niet enkel op schoolniveau te kijken, maar ook aandacht te hebben op de noden en 
noodzakelijke voorwaarden die leerkrachten ervaren om hiertoe te komen (zie ook criterium 
‘effectiviteit’). 
 
Tenslotte onderlijnt het evaluatieteam dat deze informatie verzameld werd bij deelnemers aan de 
activiteiten vanaf september 2020 tot en met december 2021. Vele werkvormen werden in aangepaste 
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versie aangeboden, in vormen die Komyuniti samen met de doelgroep verkende. In deze evaluatie 
stelden we reeds vast dat Covid 19 invloed had op de effecten, wellicht is dit ook op het vlak van 
impact het geval.  

Met een score B+ schat C-lever.org de impact van de onderwijswerking in als “goed”, met een aantal 
elementen die als “zeer goed” gekenmerkt worden. 
 

2.5.3 Aanbevelingen impact 

a) Het huidige MEAL-systeem kan bijgesteld worden om meer informatie te verkrijgen en inzicht te 
verwerven op het vlak van impact.  

b) C-lever.org raadt aan om de klemtoon van bereik te verleggen naar verdieping zowel op het vlak 
van de inhoudelijke accenten, als de transfereffecten op het niveau van het leerkrachtencorps en 
het schoolniveau. Ook de veranderingstheorie kan nog verfijnd worden met strategieën en vervolg 
trajecten die zorgen voor de nodige herhaling, inbedding en versterking.  

c) Om meer impact te genereren raadt C-lever.org aan om meer in te zetten op de synergie tussen 
onderwijswerking en beweging. Het concept “solidaire, inclusief-diverse en actieve school”, die 
ruimte geeft aan ‘beweging op school’ is dan het terrein waar onderwijswerking en beweging 
elkaar ontmoeten en versterken. (zie ook het rapport voor de outcome ‘beweging’) 

d) Voor de onderwijswerking in het secundair onderwijs kan de onderwijswerking heel expliciet 
aansluiting zoeken bij het concept “25% revolutie” die gepropageerd wordt via het bewegingswerk 
en deels ook de politieke werking van het Komyuniti programma. (zie ook het rapport voor de 
outcome ‘beweging’) 

 

2.6 Duurzaamheid 

2.6.1 Algemene beoordeling en scores 

 
Score A B C D 

DUURZAAMHEID A-    

ARGUMENTATIE :  

C-lever.org geeft voor het criterium duurzaamheid een score A-. Met deze score drukt C-lever.org 
zijn waardering uit voor de gekozen strategie die zowel de klemtoon legt op ‘beleving en actie’ voor 
leerlingen en leerkrachten, het gericht inzetten op het ‘multiplicatoreffect’, en de vorming van 
toekomstige leerkrachten dat kenmerkend is voor de aanpak van SG. Bij BD komen deze aspect 
minder uitgesproken tot uiting. Het accent op de vorming van leerkrachten komt in de workshops 
bij de voorstelling van de campagne aan bod, het multiplicatoreffect vinden we terug bij de 
leerlingen die deelnemen aan de inleefreizen. 

 
A. Algemene beoordeling 

 
In het criteria duurzaamheid staan we stil bij de vragen over: 

 de technische en materiële duurzaamheid van materialen en methoden; 
 de duurzaamheid van de toegepaste strategie ; 
 de duurzaamheid van de kennisoverdracht/capaciteitsversterking bij de beoogde doelgroep. 
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C-lever.org geeft het criterium ‘duurzaamheid’ een score A-. Hiervoor baseert C-lever.org zich op het 
onderstaande elementen B tot E. 
 

B. Eigen beoordeling 

In de loop van het programma gaf Komyuniti zichzelf op dit criteria een globale score A. Eén onderdeel 
van deze globale score werd echter, met uitzondering van het jaar 2019, altijd met een B gescoord. 
Het ging hier over de mogelijke capaciteiten die partners of doelgroepen hebben om zelf initiatief te 
nemen om de verantwoordelijkheid voor de resultaten op te nemen na afloop van de interventie. 
Komyuniti gaf aan dat dit belangrijke partnerschap een blijvende zorg is voor het programma, 
waardoor het een specifiek aandachtspunt werd voor de tussentijdse evaluatie. Specifiek werd 
gekeken naar de potentie om een transfer te maken naar de klaspraktijk en in andere vakken, via de 
voortgezette B- en C-sessies.  

De positieve A-score in 2019 sloeg terug om naar een B-score, omdat corona leidde tot gedigitaliseerde 
vormingssessies voor leerkrachten en een verlies van kwaliteit voor deze sessies werd vastgesteld.  
 

C. Bevraging medewerkers 

De vraag omtrent de technische en materiële duurzaamheid kreeg van de medewerkers een 
gemiddelde score van 4,5. Ongeveer de helft van de medewerkers van BD/SG, beoordeelt de 
duurzaamheid van de materialen als ‘goed’ tot ‘zeer goed’, de andere helft is van oordeel dat dit 
‘eerder goed’ of ‘eerder zwak’ is. Bij de opmerkingen geeft een medewerker van BD aan dat de 
duurzaamheid van de materialen beperkt(er) is omdat de context snel verandert en er dus nood is aan 
het voortdurend actualisering en bijsturing.  

De gemiddelde scores voor de duurzaamheid van de toegepaste strategie en van de 
kennisoverdracht/capaciteitsversterking liggen lager de andere criteria. De medewerkers zijn van 
mening dat de activiteiten van het programma een langdurige impact genereren op het niveau van de 
(toekomstige) leerkrachten zowel op het vlak van vaardigheden als attitudes. Toch geeft een 40 % aan 
dat hier nog marge voor verbetering is.  

Over de impact op de leerlingen blijven de medewerkers positief, al liggen de scores nog lager. 
Medewerkers situeren de langdurige impact bij leerlingen op het vlak van attitudes en vaardigheden.  

Uit de meer gedetailleerde analyse blijkt dat de medewerkers van SG de impact van hun activiteiten 
zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen hoger inschatten dan de medewerkers van BD en dat de 
bijdrage van de activiteiten in het lager onderwijs iets hoger ingeschat wordt in vergelijking met de 
andere onderwijsniveaus.  
 

D. Bevraging leerkrachten  

In de online bevraging van de leerkrachten werd de nadruk gelegd op impact en minder op duur-
zaamheid.  In de bemerkingen van de vragenlijst kwamen evenwel enkele elementen op het vlak van 
duurzaamheid naar boven. Zo merkt een leerkracht op dat langdurige impact het meest gegarandeerd 
is, indien deze informatie gekoppeld is aan ervaringen en/of ontmoetingen. Verder werken met het 
concept van de inleefreizen en werkreizen werd daarom aangeraden. Twee leerkrachten 
onderstreepten in het kader van duurzaamheid het belang van goed voorbereide en ontworpen 
materialen. Aandachtspunten op het vlak van duurzaamheid waren te vinden in de stereotypering in 
bepaalde materialen en de serieuze inzet die van leerkrachten en leerkrachtenteams verwacht 
worden.  
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E. Interviews met medewerkers en leerkrachten 

Op het vlak van duurzaamheid van de materialen zet Komyunti sterk in op materialen die langere tijd 
kunnen meegaan. De inleefateliers worden gerekend op een duurtijd van 10 jaar en ook de andere 
materialen probeert men zo tijdloos mogelijk te maken. Dit neemt niet weg dat lesmaterialen op tijd 
en stond moeten geactualiseerd worden. De mooie vormgeving, het meermaals kunnen gebruiken van 
de materialen, enz. stelden we eveneens vast tijdens het bijwonen van de ateliers.  

In het kader van duurzaamheid zet Komyuniti sterk in op het multiplicatoreffect zowel op het niveau 
van de leerkrachten als op het niveau van de leerlingen.   

Bij SG ligt het accent sterk op de leerkrachten en de toekomstige leerkrachten vanuit het idee dat 
leerkrachten de motor vormen; zowel in de klas als in de school. De kennis, vaardigheden en attitude 
bij de leerkracht hebben immers een grote impact op de leerlingen en dit voor leerlingen van 
verschillende jaren. Met sterk in te zetten op de continue voorbeeldfunctie van de leerkracht en de 
aandacht voor (‘een juiste vorm van’) wereldburgerschap in de klas, breidt de impact van de 
activiteiten enorm uit en kent het een multiplicatoreffect. 

Vanuit dit kader organiseert SG specifieke navormingssessies die in intensiteit variëren afhankelijk van 
de eerdere vertrouwdheid met de inleefateliers. Op die manier zit er een graduele opbouw in de 
navorming. Uit het bereik blijkt dat voor elke van deze sessies (A, B en C) een substantiële groep wordt 
bereikt. Naast sterk in te zetten op beleving tijdens deze sessies, krijgen leerkrachten handvaten 
aangeboden via visieteksten zoals ‘over de kleuren’.  

Aandacht voor de duurzaamheid van de toegepaste strategie is eveneens te vinden in de gekozen 
methode voor kinderen, waar beleving en ervaring centraal staan.  

BD legt het accent op het multiplicatoreffect door leerkrachten lesmaterialen aan te bieden om 
wereldburgerschap op een ‘juiste manier’ in de klas aan te brengen en door sterk in te zetten op het 
beleven en het zelf handelen. Daarnaast zet BD in op het multiplicatoreffect bij de leerlingen die aan 
de inleefreizen deelnemen en die opgevat worden als ambassadeurs binnen en buiten hun eigen 
school. Het voorbije jaar kon deze activiteit echter niet doorgaan.  

De duurzaamheid van de kennisoverdracht/capaciteitsversterking is verder terug te vinden in het 
resultaatsgebied 3 dat specifiek inzet op de vorming van toekomstige leerkrachten. In deze vorming 
wordt ingezet op de verschillende doelstellingen zoals ‘hoe omgaan met diversiteit in de klas’, het 
belang van een veilige omgeving (een nest), meerperspectiviteit, … aan de hand van praktische 
voorbeelden en een inleefspel. Het feit dat dit loont blijkt uit de interviews met de leerkrachten, die 
hun waardering uitspraken voor het feit dat veel studenten deels met het gedachtengoed vertrouwd 
zijn wanneer ze in de scholen arriveren. Dit bleek ook uit de bijgewoonde A-sessie waar meerdere 
leerkrachten SG kenden vanuit hun studententijd.  

In de interviews onderstreepten leerkrachten het belang van continue aandacht voor 
wereldburgerschap zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. In dit kader werd de waardering 
voor de WaW uitgesproken. Men noemde het een maandelijkse ‘wake-up-call’ met steeds weer 
verrassende inzichten.  

2.6.2 Conclusies duurzaamheid 

Bij de vormgeving van de materialen wordt de aandacht voor duurzaamheid meegenomen. Komyuniti 
zet in op materialen die lange tijd mee kunnen gaan en door meerdere leerkrachten en leerlingen 
gebruikt kunnen worden (materialen worden uitgeleend). Inleefateliers, leskoffers, lesmaterialen gaan 
jaren mee. De inhoud wordt samen vorm gegeven met vrijwillige leerkrachten in klankbordgroepen.  
 
Door sterk in te zetten op beleving en actie, een werkvorm die bewezen heeft dat deze effecten kent 
op de lange termijn, kiest Komyuniti voor een duurzame strategie. Dit gegeven wordt versterkt door 
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expliciet te kiezen voor centrale actoren zoals leerkrachten en leerlingen in functie van het 
muliplicatoreffect dat Komyuniti voorop stelt. 

Leerkrachten nemen een belangrijke voorbeeldfunctie in. Een positieve houding en aandacht voor 
wereldburgerschap in de klaspraktijk van elke dag leidt tot langdurige effecten bij de leerlingen en dit 
voor leerlingen van meerdere jaren. Leerkrachten hebben bovendien een belangrijke plaats in de 
schoolgemeenschap. Gemotiveerde leerkrachten dragen bij tot een dynamiek in de school, waardoor 
weer andere leerlingen en leerkrachten bereikt worden.  

De focus op leerlingen van alle leeftijden is eveneens een uiting van de aandacht voor duurzaamheid. 
Jongeren staan in voor toekomstige generaties. Eens ze vertrouwd zijn met het gedachtengoed, 
belangrijke attitudes en vaardigheden verworven hebben, vormt dit de jongeren als persoon en dit 
een leven lang. De duurzaamheid van inleefreizen op dat vlak is groot. De intense ervaring die 
leerlingen in deze methode meekrijgen, zorgt voor diepgaande effecten. Door deze jongeren 
ambassadeur te maken wordt ingezet op dit multiplicatoreffect. Jongeren vormen immers goede 
inspiratiebronnen en voorbeelden voor andere jongeren.  

De aandacht voor een duurzame strategie blijkt tenslotte uit de inzet binnen resultaatsgebied 3, nl. de 
opleiding van toekomstige leerkrachten. Het is een efficiënte strategie om toekomstige leerkrachten 
mee in bad te nemen en hen de kennis mee te geven om de doelstellingen van Komyuniti van bij de 
start van hun professionele carrière in de klas te realiseren. Uit de interviews met leerkrachten en de 
grote bekendheid van jonge leerkrachten met het gedachtengoed van Komyuniti, stellen we vast dat 
deze aanpak loont.  
 

2.6.3 Aanbevelingen duurzaamheid 

a) In samenhang met de aanbevelingen gericht op het versterken van de impact (cf. §2.5.3), stelt C-
lever.org voor om nog sterker op deze duurzame capaciteitsversterking te focussen. Dit door 
enerzijds aspecten uitdrukkelijker in de bestaande vorming naar voren te brengen (cfr. de 
‘deeleffecten’ vermeld in doeltreffendheid), anderzijds door nieuwe vormen van nascholing los 
van het inleefatelier (bv. aanbod voor pedagogische studiedagen, specifieke navormingsdagen 
voor leerkrachten los van het lesmateriaal, …) te verkennen. 
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3. Algemene presentatie van de evaluatieresultaten 

3.1 Analyses van de interventiestrategie van BD  

Via de onderwijswerking beogen 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. De specifieke doelstelling van de outcome onderwijs luidt dan ook als 
volgt : ‘Leerkrachten, leerlingen en de brede schoolomgeving worden, middels 
ontwikkelingseducatie, gemotiveerd voor solidaire verbondenheid en solidair handelen, met het oog 
op internationale solidariteit en een duurzame levenswijze in eigen land.’ 
 
Onder de outcome voor onderwijs vallen 9 resultaatsgebieden waarin de focus varieert van leerlingen 
in het basisonderwijs (BaO), secundair onderwijs (SO), leerkrachtenopleiding (VLO), leerkrachten, 
campagne en beweging, scholen, transversale thema’s, innovatie en communicatie. De indicatoren 
voor de verschillende resultaatsgebieden meten in grote mate het bereik, de waardering en het effect.   
 
Jaarlijks zet men in op het bereik van) : 

- 1070 scholen in beweging via de campagne; 
- deelname van 430 scholen aan ‘saved by the bell’ en andere acties; 
- solidaire scholen waar meerdere werkmodellen (activiteiten) van Komyuniti per jaar in de 

school aan bod komen;  
- 120.000 leerlingen in het basisonderwijs en 50.000 scholieren in het secundair onderwijs die 

inzichten en vaardigheden verwerven in aangeboden lessen en trajecten; 
- 1.750 studenten in de lerarenopleiding en 7.650 leerkrachten waarbij de motivatie en 

competentieverwerving op het vlak van internationale solidariteit en een duurzame 
levenswijze na afloop is verhoogd.  

Komyuniti ontwikkelt binnen het onderwijsluik een sterk gevarieerd aanbod, bestaande uit 
ervaringsgerichte en begeleide werkvormen met intensieve impact (inleefateliers, workshops), en van 
niet-begeleide werkvormen (verspreiding leermiddelen) met een groter bereik. Het aanbod is gericht 
op verschillende leeftijden (basisonderwijs en secundair onderwijs) en onderwijsvormen in het 
secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO), telkens vertrekkende vanuit een onderbouwde pedagogie. Het 
vormingsaanbod voor leerkrachten stimuleert leerkrachten om zelfstandig aan de slag te gaan door 
hen de nodige theoretische en methodische bagage mee te geven om mondiale vorming te integreren 
in meerdere vakken.  Het bewegingswerk in schoolverband vormt hier een vervolg op.  

3.2 Algemene voorstelling van de Theory of Change 

 
Het programma van het samenwerkingsverband Komyuniti vormt een breder programma met 15 
outcomes (deelprogramma’s). Studio Globo en Broederlijk Delen geven dit samen vorm. Bij Studio 
Globo ligt de focus op de onderwijswerking in samenwerking met Broederlijk Delen. Broederlijk Delen 
is op zijn beurt lead organisatie voor het bewegingswerk, de politieke werking binnen het Belgisch luik 
en voor de 12 outcomes in het luik ‘partnerlanden’.  
 
Met het gezamenlijk programma hebben de organisaties de intentie om bij te dragen aan ‘duurzame 
samenlevingen’ dat als einddoel is vooropgesteld. Binnen het Belgisch luik ligt de klemtoon op de 
uitbouw van ‘een versterkt maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit en duurzame 
globale ontwikkeling’. De outcomes van het bewegingswerk, de politieke werking en de 
onderwijswerking versterken en beïnvloeden elkaar.  
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De activiteiten binnen het luik ‘België’ en het luik ‘Partnerlanden’ interageren met elkaar bij de 
ontwikkeling en uitvoering. Het luik Partnerlanden zet in op ‘de versterking civiele samenleving en 
verbeterde levensvoorwaarden van rurale gemeenschappen’.  
 
Voor het Belgisch luik is een specifieke veranderingstheorie geformuleerd en stelt Komyuniti de 
‘sensibilisatie en mobilisatie voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling van de 
Vlaamse samenleving voorop’.  

Aan deze doelstelling dragen de onderwijswerking, het bewegingswerk en de politieke werking via een 
continue wisselwerking bij. Het leggen van een basis gebeurt via educatie voor kinderen en jongeren; 
jongeren en volwassenen worden aangezet tot beweging voor internationale solidariteit, wat hen 
stimuleert tot het opnemen van een andere, duurzame levensstijl; terwijl deze beweging eveneens 
een politieke vertaling kent.  
 
Schematisch ziet de veranderingstheorie voor het Belgisch luik er als volgt uit :  

 
 
Samen met gevormde vrijwilligers, de academische wereld, beleidswerkers, pers en media, dragen 
leerkrachten en leerlingen bij tot het algemene doel van mobilisatie voor internationale solidariteit en 
duurzame ontwikkeling. Vanuit de onderwijswerking zet men specifiek in op de volgende resultaten :  

- Gevormde en toegeruste leerkrachten onderwijzen over duurzame ontwikkelingsthema’s en 
solidariteit; 

- Leerlingen zijn gemotiveerd voor solidaire verbondenheid en handelen; 
- Jongeren komen in actie en versterken de internationale solidariteit.  

Binnen het onderwijsluik ontwikkelen Studio Globo en Broederlijk Delen een lesaanbod, vormingen 
en leermiddelen. De volgende elementen zijn hierbij essentieel :  

- professionele begeleiding en praktijkgerichte nascholing; 
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- innovatie;  
- verankeren transversale criteria, gender en leefmilieu; 
- diversifiëren volgens leeftijd en types; 
- ervaringsgerichte werkvormen.  

De samenhang tussen de interventies wordt gegarandeerd door het ‘educatief continuüm’ waar 
‘leren’, ‘participeren’, ‘organiseren’, ‘socialiseren’ en ‘politiek vertalen’ cyclisch doorlopen worden en 
elke fase een instapmogelijkheid biedt.  
 
In de aanpak staan cognitieve, dynamisch-affectieve en sociale vaardigheden voorop die concreet 
vertaald worden in:  

- correcte beeldvorming door het aanbieden van kennis, analyse en inzicht; 
- stimuleren van verbondenheid door ervaringsgericht leren; 
- aanbieden van handelingsperspectieven om bewustwording te vertalen in engagement.  

De actieve betrokkenheid van de doelgroepen (scholen, leerkrachten, jongeren, …) acht Komyuniti als 
fundamenteel om een antwoord te bieden op wat er in de samenleving leeft en in functie van de 
verzelfstandiging van hun engagement.  

3.3 Resultaten van de tussentijdse evaluatie  

In de tussentijdse evaluatie van het Komyuniti programma 2017-2021, uitgevoerd door HIVA – 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven,  lag de focus op de volgende drie 
evaluatie-vragen :  

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? 

Via een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes namen interne stakeholders 
(leerkrachten en directeurs) alsook externe stakeholders deel aan de evaluatie.  

Uit de bevraging kwam de appreciatie van het aanbod door de scholen uitdrukkelijk naar voren. 
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. Elementen die bijdragen tot de meerwaarde van het aanbod van Komyuniti zijn :  

 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; 



C-lever.org  page 51 / 71 

 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 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). 

De evaluatie wees eveneens op een aantal contextuele en aanbod-specifieke factoren die door de 
scholen als belemmerend worden ervaren. Hieronder vallen elementen als praktische 
beslommeringen tijdens de inschrijving, de kwaliteit van de begeleiding, de moeilijkheid om het 
bredere leerkrachtenteam te betrekken in schoolbrede en vakoverschrijdende projecten, en het in 
kaart brengen van de leereffecten die momenteel voornamelijk beperkt blijven tot een perceptie van 
de leerkrachten.  

Om een antwoord te bieden op de tweede evaluatie-vraag ging de evaluatie eveneens dieper in op 
een aantal belangrijke evoluties in de schoolcontext, zoals de sterkere focus op vaardigheden van de 
21e eeuw. Terwijl Komyuniti hier reeds concrete stappen had gezet, detecteerde de tussentijds 
evaluatie de volgende nog onderbenutte opportuniteiten, nl. : 
- het leggen van een sterkere verbinding tussen school en wereld; 
- meer inzetten op gepersonaliseerd onderwijs, waarin de expertise van ervaringsgericht leren, het 

gebruik van digitale media en technologie nadrukkelijker naar voren kan komen; 
- de klemtoon op coöperatief leren door leerlingen en leerkrachten dat bij kan dragen tot het 

meer vakoverschrijdend werken;  
- de vraag naar anders evalueren om de veranderingen rond vaardigheden, normen en waarden 

beter in kaart te brengen; 
- het bieden van handvatten om te werken rond multiperspectiviteit en diversiteit.  

Tenslotte onderlijnde de tussentijdse evaluatie het belang van de inzet op sleutelcompetenties met 
specifieke nadruk op interculturele vaardigheden, sociale vaardigheden, kritisch denken, vaardigheden 
inzake duurzaamheid, systeemdenken en actie ondernemen rond maatschappelijke problemen die in 
het competentiedenken rond mondiale vorming naar voren worden geschoven. Het aanbod van 
trajectmatige en verdiepende leerprocessen is hierbij essentieel. Eveneens verwacht men de toename 
van het belang van digitale competenties en mediawijsheid.    
 

3.4 Algemene conclusie 

 
De eindevaluatie bouwt verder op de resultaten van de tussentijdse evaluatie, die aangaf dat 
leerkrachten zich technisch en inhoudelijk ondersteund voelden door de activiteiten van Komyuniti. 
Met het professionaliseringsmodel van Guskey in het achterhoofd focuste deze evaluatie zich, naast 
het ‘accountabilityluik’, in belangrijke mate op de inhoudelijke effecten zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten. Om dit mogelijk te maken concretiseerde C-lever.org de effecten vernoemd in de 
specifieke doelstelling ‘motivatie voor solidaire verbondenheid en solidair handelen met het oog op 
internationale solidariteit en een duurzame levenswijze in eigen land’ in concretere tusseneffecten op 
basis van de beleidsdocumenten die Komyuniti hanteert. Hieruit blijkt de focus van Komyuniti op 
‘genuanceerde beeldvorming’, ‘verbondenheid met (a) zichzelf, (b) de andere en de wereld’, ‘denken 
in globale systemen’ en ‘actiebereidheid’.   
 
De resultaten, die meer in detail zijn behandeld in het criterium effectiviteit’, geven het volgende 
beeld: 
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- De activiteiten van Komyuniti dragen in de eerste plaats bij tot de motivatie en attitude van 
leerkrachten en leerlingen, in mindere mate tot kennis en vaardigheden. Medewerkers 
schatten dit enigszins anders in. 

- Leerkrachten voelen zich in de eerste plaats gesterkt om met wereldburgerschap in de klas 
aan de slag te gaan. Inzichten delen met andere collega’s op activiteiten op schoolniveau, lag 
in dit programma niet in de scope en verloopt moeilijker. Mogelijkheden voor verdere 
versterking zijn te vinden in ‘inzichten over de eigen rol in’ en de ‘kennis van het Zuiden’ en de 
‘inzichten waarop men als leerkracht met wereldburgerschap in de klas aan de slag kan gaan’. 

- De effecten van het inleefatelier in het basisonderwijs bij leerlingen situeren zich in eerste 
instantie op het niveau van ‘het besef van diversiteit hier en elders’, de ‘interesse om het nieuwe 
te ontdekken’ en de vaardigheid van “de leerlingen op het vlak van ‘het leren kijken door andere 
brillen’. Het inleefatelier draagt in mindere mate bij tot ‘de bewustmaking van de eigen 
beeldvorming ten opzichte van anderen’, ‘het bewustzijn van de meervoudige identiteit en 
anderen’ en inzichten, attitudes die betrekking hebben op het feit dat ‘hun handelen invloed 
heeft op anderen in de wereld’ en het ‘zich verbonden voelen met mensen overal ter wereld en 
in hun eigen omgeving’. Hierdoor is er nog marge tot verbetering op het niveau van de 
actiebereidheid van kinderen en jongeren. 

- Leerkrachten bevestigen op hun beurt dat de nascholing hun methodieken aanreikt om 
leerlingen te ondersteunen op het vlak van ‘bewustmaking van eigen initiatief in het kader van 
rechtvaardige samenleving’, ‘de gevolgen van het eigen handelen op anderen’, de ‘meervoudige 
identiteit van zichzelf en anderen’, elementen die in het traject van het inleefatelier minder 
sterk naar voren kwamen.  

- De activiteiten van SG focussen op de deeleffecten ‘genuanceerde beeldvorming’, 
‘verbondenheid met (a) zichzelf, (b) de andere en de wereld’, ‘denken in globale systemen’, 
‘actiebereidheid’ vinden we sterker terug in de activiteiten van BD. Het ontbreken van een 
expliciete link tussen de activiteiten van beide organisaties, verhindert de doorloop van de 
vooropgestelde cirkel van het ‘solidariteitscontinuüm’.  

 
De data in de bevraging lieten niet toe om verschillen in effecten in de verschillende activiteiten vast 
te stellen, om op die manier de specifieke meerwaarde/ bijdrage van elke activiteit in kaart te brengen.  
Een dergelijke oefening biedt Komyuniti handvaten voor de versterking van de interne coherentie van 
het aanbod en een bewuste selectie in de activiteiten van het aanbod.  
 
Het kader van Guskey maakt inzichtelijk dat impact bij de leerlingen enkel realiseerbaar is wanneer 
leerkrachten beschikken over de essentiële kennis en vaardigheden om de ‘motorfunctie’ waar te 
maken. Voor het in kaart brengen van de essentiële voorwaarden ontrafelde het evaluatieteam de 
vooropgestelde competentie in deelcomponenten zoals kennis, vaardigheden, attitude en gedrag voor 
de voornaamste activiteiten uit het aanbod.  Uit deze analyse bleek dat Komyuniti enige kennis van de 
leerkrachten veronderstelt (bv. genuanceerde beeldvorming, identiteitsontwikkeling, …). Het feit dat 
de activiteiten in eerste instantie bijdragen tot de motivatie en attitude van de leerkrachten en teams 
deze bijdragen anders inschatten, vormt een aandachtspunt. Vele leerkrachten voelen zich 
onvoldoende uitgerust om wereldburgerschapseducatie verder uit te dragen in het leerkrachtencorps 
en/of school, een aandachtspunt waar Komyuniti versterkt wil op inzetten in het nieuwe programma.   
 
De opstoot in coronacijfers verhinderde de mogelijkheid om diepgaander met leerlingen en 
leerkrachten in gesprek te gaan. De onbedoelde effecten, zowel positief als negatief, die een belangrijk 
onderdeel uitmaken van de SROI-meting konden hierdoor niet in kaart gebracht worden. Een duidelijk 
zicht op deze effecten geeft Komyuniti de kans om minder gekende effecten te verkennen en de 
afweging te maken om hier al dan niet bewust op in te zetten.  
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3.5 Sterktes en opportuniteiten 

 
In dit gedeelte zetten we de voornaamste sterktes van en opportuniteiten voor het luik onderwijs 
even op een rijtje.  
 
2. Sterktes 

 
a. Het grote bereik door een efficiënte en effectieve aanpak  

Een van de eerste dingen die opvallen als we kijken naar het onderwijsluik, is het grote bereik van de 
organisatie. Per jaar komen maar liefst 570.000 tot zelfs 630.000 (2019) leerlingen via de activiteiten 
van Komyuniti in contact met wereldburgerschapseducatie. Dit komt neer op ongeveer 50% van alle 
leerlingen van het Vlaams onderwijs inclusief het kleuteronderwijs. 24.000 van deze leerlingen nemen 
deel aan de begeleide werkvormen. Aangezien in het basisonderwijs het vaak gaat om leerlingen van 
het 5de en het 6de jaar gaat, neemt een aanzienlijke groep (in grote lijnen 26%) van deze 
leerlingenpopulatie deel aan een inleefatelier van SG. Zelfs met deze aantallen, blijft de vraag groter 
dan het aanbod.  

Deze cijfers duiden op de belangrijke plaats die Komyuniti op het vlak van wereldeducatie inneemt en 
de impact die Komyuniti zelfs alleen nog maar op het vlak van het bereik, bij de Vlaamse jongeren 
realiseert.  

Dit bereik wordt gerealiseerd met een personeelsbestand van in totaal 52 medewerkers (47 
medewerkers van SG en 5 medewerkers van BD) waarvan een groot deel deeltijds aan de slag zijn. De  
kost-efficiënte werking is het gevolg van een doordachte en planmatige aanpak die doormiddel van 
data uit het monitoring en evaluatiesysteem continue opgevolgd wordt.  

 
b. Unieke aanpak die inzet op duurzame capaciteitsversterking 

De impact die Komyuniti op het vlak van de leerlingen neerzet, wordt versterkt door de nadrukkelijke 
klemtoon die Komyuniti legt op de vorming van leerkrachten en toekomstige leerkrachten. Het brede 
aanbod wordt niet enkel opgevat als een aanbod voor leerlingen, maar een ingangspoort om 
specifieke inzichten, vaardigheden en attitudes bij de leerkrachten aan te brengen. Dit komt 
uitdrukkelijk naar voren in de aanpak van SG, waar een graduele opbouw in de vorming van 
leerkrachten is opgenomen en waar men jaarlijks inzet om minstens 50% van de 
leerkrachtenopleidingen te bereiken.  Deze aanpak is het gevolg van een uitdrukkelijke keuze om met 
de toegekende middelen zoveel mogelijk impact op korte, maar vooral op de langere termijn te 
realiseren.  

 
c. Relevant aanbod voor domeinen die in het onderwijs aan belang toenemen 

Naast de hoge waardering van de deelnemers blijkt de relevantie van het aanbod voor de 
onderwijssector ook uit de resultaten van de tussentijdse evaluatie, waar uitgebreid stilgestaan werd 
bij de nieuwe tendensen en aandachtspunten in het onderwijs. Komyuniti zet met zijn 
belevingsgericht aanbod specifiek in op competenties waarvan het belang in het onderwijs toeneemt. 
Het gaat bovendien om competenties waar men binnen het onderwijs vaak nog zoekende is naar 
antwoorden en waarin Komyuniti een jarenlange expertise heeft uitgebouwd. 
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3. Opportuniteiten 

 
a. Samenwerkingsverband van Komyuniti : onderlinge samenwerking die sterk aanvullend kan 

zijn 

Komyuniti slaat op de samenwerking van 2 organisaties die reeds lang in de sector van wereldeducatie 
actief zijn. Samen beschikken ze over een uitgebreide ervaring op het vlak van zowel ervaringsgericht 
leren, als actiegericht handelen. Beide organisaties hebben hierin hun specifieke expertise en 
invalshoek die erg complementair aan elkaar zijn. Vanuit beleefde ervaringen is de overstap 
makkelijker naar actiegericht handelen, terwijl actiegericht handelen dan weer een manier kan zijn 
om diepgaandere ervaringen te beleven.  

De wil tot samenwerking is in beide organisaties duidelijk aanwezig, zeker op het beleidsniveau. In de 
dagelijkse werking krijgt deze een eerder praktische vertaling. In de activiteiten is deze samenwerking 
in beperkte mate zichtbaar, waardoor de aanvulling van het lesmateriaal te weinig bij de doelgroep 
tot uiting komt. Op dit vlak liggen nog heel wat opportuniteiten die momenteel te weinig benut 
worden. 

 
b. Sterke resultaten die uitnodigen tot verdere inhoudelijke verdieping 

De inleefateliers zitten op het vlak van capaciteit aan het maximale bereik. Dit biedt de organisatie de 
mogelijkheid om meer in te zetten op de diepgang van de vorming. Hier kijken we in de eerste plaats 
naar de vorming van de leerkrachten, die voor sommige wereldburgerschapscompetenties zelf nog 
zoekende zijn. De opgebouwde expertise binnen de organisaties maakt Komyuniti goed geplaatst om 
zich nog meer en explicieter op de vorming van leerkrachten toe te spitsen opdat deze verder uitgerust 
worden om hun rol als motor in de klas als in de school waar te nemen.  
 
c. Ondersteunende beleidsinstrumenten voor continue en gerichte bijsturing 

De efficiëntie van de werking duidt op het beleidsvoerend vermogen van de organisatie, zeker binnen 
SG. Dit beleidsvoerend vermogen blijkt eveneens uit het arsenaal aan tools en instrumenten dat 
binnen de organisatie is ontwikkeld en gehanteerd wordt. Het PDK, het MEAL-systeem, de 
overzichtelijke en duidelijke planningsinstrumenten bieden Komyuniti de mogelijkheid om zicht te 
houden op de dagelijkse werking en de domeinen waar bijsturing vereist en mogelijk is. Het huidige 
MEAL-systeem, dat op het vlak van bereik en waardering goed uitgebouwd is, kan verder versterkt 
worden door meer aandacht te hebben voor aspecten op het vlak van effect, doeltreffendheid en 
impact. Dit biedt de organisatie mogelijkheden om zicht te houden op de inhoudelijke resultaten en 
ook op dit vlak tijdig de nodige bijsturingen uit te voeren.  
 
 
  



C-lever.org  page 55 / 71 

3.6 Belangrijkste zwaktes en uitdagingen 

 
1. Uitdaging om jongeren uit het secundair onderwijs warm te maken voor 

wereldburgerschapseducatie en het creëren van een beweging op school 

Het gaat hier om twee targets die tijdens het programma niet behaald werden. Zowel BD als SG zijn 
zoekende naar een begeleid aanbod dat aansluit bij jongeren. BD experimenteerde op dit vlak met 
andere werkmethoden buiten de campagne waarmee ze een breder bereik voor ogen hadden. 
Bepaalde activiteiten kenden hierin een groot succes. Bij SG loopt de deelname aan de workshops 
minder goed als verwacht, ook hier test men nieuwe lesmaterialen zoals de Climate Challenge uit. De 
voorbije 2 jaren waren op dit vlak ook niet de makkelijkste, zeker niet voor deze leeftijdsgroep. Een 
verderzetting van methoden van co-creatie met pilootscholen biedt kansen tot verbetering. 
 
2. Bewuste keuzes maken in het aanbod 
De crisis ten gevolge van de uitbraak van Covid 19 maakte het werk voor vele medewerkers zwaar. Het 
brede en uitgebreide aanbod lijkt zijn tol op het niveau van de medewerkers te eisen.  Via verschillende 
kanten hoorden we de vraag naar de afbouw van minder relevant/interessant materiaal. Dat dit geen 
makkelijke keuze is, is evident. Niet alleen is het moeilijk om mooi uitgewerkt materiaal achterwege te 
laten. Het feit dat bepaalde materialen die helemaal in lijn liggen met de doelstellingen van de 
organisaties, juist minder succesvol blijken te zijn, maakt deze prioritering extra moeilijk. Toch lijkt 
deze zich op te dringen, zowel in functie van de werkdruk van de medewerkers, als voor een grotere 
toegankelijkheid van het aanbod voor de leerkrachten. Ook deze geven in de bevraging enkele keren 
aan dat het een hele klus is om uit het brede aanbod een keuze te maken.  
De opmaak van een resultatenketen waarin de onderlinge relaties tussen de verschillende 
lesmaterialen in kaart worden gebracht, biedt Komyuniti een basis om de meerwaarde, de overlap en 
lancunes over de verschillende lesmaterialen in kaart te brengen.  
 
3. Strategische aansturing van het onderwijsluik van BD 

Terwijl de strategische kaders een vertaling in de werking krijgen bij SG en deze de werking aansturen, 
vinden we deze strategische aansturing binnen BD veel minder terug. Dit leidt enerzijds tot hoge 
werkdruk door het constant nastreven van deadlines, anderzijds tot een prioritering die eerder ad hoc 
lijkt te gebeuren in plaats van aangestuurd te zijn door strategische beleidslijnen. Terwijl er op 
verschillende vlakken samenwerking is tussen SG en het onderwijsluik van BD, het onderwijsluik ook 
gelinkt is met de andere outcomes van het Belgisch luik, blijkt deze samenwerking eerder praktisch 
van aard te zijn. 
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4. Beoordeling van de prestaties van de outcome met betrekking tot 
transversale thema's 

4.1 Gender 

A. Eigen beoordeling 

In 2017 begon dit thema met een B score, gebaseerd op de tevredenheidsscores van de leerkrachten. 
Komyuniti zelf zette in op een versterking van de interne reflectie met als uiteindelijke doel om gericht 
stappen te ondernemen voor gendermainstreaming. De komende jaren beschouwt Komyuniti de 
brede gendermainstreaming als een blijvend werkpunt ondanks de initiatieven zoals het uitwerken 
van een beleid voor het omgaan met seksuele intimidatie tijdens de interactieve wandelingen in 
Brussel. Dit is het gevolg van het feit dat dit thema niet expliciet benaderd wordt maar via het 
onderdeel brede diversiteit. Voor dit transversaal thema is Komyuniti vrij streng voor zichzelf en zetten 
ze in de verf dat ze hier verder aan kunnen en willen werken.  

B. Data uit het eigen MEAL-systeem 

Voor dit aspect kijkt een beoordelingcomité naar de aanwezigheid van ‘gender’ in een aantal specifieke 
lesmaterialen. Het thema gender maakt eveneens onderdeel van de terugkerende evaluatievragen 
waar gevraagd wordt naar de mate waarin de stereotype beeldvorming doorbroken wordt.. De scores 
worden vervolgens geaggregeerd in het MEAL-systeem opgenomen. De beoordelingen zijn eerder 
stabiel en voldoen aan de vooropgestelde target.  

C. Bevraging medewerkers 

In de bevraging bij de medewerkers werden over gender twee korte vragen gesteld. Vooreerst of de 
activiteiten bijdragen tot een groter bewustzijn over de genderproblematiek bij de deelnemers. 10 
medewerkers (46%) duidde hier ‘zwak’ tot ‘eerder zwak’ aan. Ook bij de tweede vraag of activiteiten 
bijdragen tot een gedragsverandering bij de deelnemers met betrekking tot de genderproblematiek, 
gaven 12 medewerkers (57%) een ‘zwakke’ tot ‘eerder zwakke’ score. De scores op beide vragen tonen 
aan dat de medewerkers dit eerder als een zwakker element opvatten binnen het programma.  

D.  Bevraging leerkrachten 

De acties omtrent gender op schoolniveau worden binnen het luik impact het laagste gescoord, zowel 
bij de eigen gevoeligheid en bewustzijn, als bij deze van de leerlingen. De deelname aan activiteiten 
dragen nog minder bij tot discussies met collega’s of acties op schoolniveau.  In de open vragen geeft 
een leerkracht zijn voorkeur aan voor andere materialen om milieu en genderbewustzijn te creëren 
zoals project sensoa, schaal van M enz.; een andere leerkracht is daarentegen van oordeel dat er te 
veel aandacht naar dit thema gaat.  
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E. Conclusie 

Komyuniti geeft in gesprekken aan dat ze wel inzetten op gendergevoeligheid, maar dat dit minder 
expliciet benadrukt wordt. In de verschillende rollen die in de lesmaterialen aan bod komen, zet 
Komyuniti in op het doorbreken van de eerder typische rolindeling zonder dit expliciet in de verf te 
zetten. De ‘voorbeeldfunctie’ wordt daarbij wel opgenomen, de kans dat dit door leerlingen opgepikt 
wordt, is minder groot. In het inleefatelier dat het evaluatieteam bijwoonde, kwam de ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen wel expliciet aan bod. Dit is niet bij alle lesmaterialen het geval.   

Opvallend is dat de medewerkers het aspect ‘gender’ hoger scoren dan leerkrachten. De contradictie 
die rond dit thema leeft, zoals de opmerking van de leerkracht aangeeft, maakt de 
gendermainstreaming er niet makkelijker op.  

F. Aanbevelingen 

Het blijft belangrijk om het thema gender in de picture te plaatsen en de aandacht hierop te blijven 
vestigen via intersectionaliteit. Hierbij gaat aandacht naar alle discriminaties/nadelen die een persoon 
kan ervaren.  
 
Globale score: B+  
 

4.2 Milieu 

 
A. Eigen beoordeling 

Ook het transversaal thema milieu werd over de afgelopen jaren gescoord door Komyuniti. Bij het 
begin van het programma kreeg dit thema een A score. De doelgroep leerkrachten gaf aan tevreden 
te zijn en Komyuniti zocht verder naar goede manieren om dit thema te mainstreamen. De A score 
blijft behouden tot 2020.  
 
B. Data uit het eigen MEAL-systeem 

Dit aspect komt niet in alle leermiddelen aan bod, terwijl de vraag naar ‘milieu’ bij alle deelnemers 
gesteld wordt. Komyuniti geeft aan dat dit leidt tot een vertekend beeld. De trend over de 
verschillende jaren heen, geeft een daling in de waardering aan maar de resultaten beantwoorden nog 
steeds aan de vooropgestelde target.  
 
C. Bevraging medewerkers 

Bij de bevraging van de medewerkers werden hier twee specifieke vragen over gesteld, met betrekking 
tot de bijdrage van de activiteiten tot de verhoging van het bewustzijn en een mogelijke 
gedragsverandering. Deze werden vrij positief beantwoord met telkens 82% en 78% van de 
deelnemers die hier ‘eerder goed’, ‘goed’ tot ‘zeer goed’ aanduidt.   
 
D. Bevraging leerkrachten  

Bij de bevraging van de leerkrachten peilden wij naar een grotere gevoeligheid, een groter bewustzijn 
en een gedragsverandering op het vlak van milieu en de milieuproblematiek. Over het algemeen 
werden deze stellingen positief beoordeeld en kozen ongeveer de helft van de deelnemers voor de 
antwoorden ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Enkel de acties binnen school over dit thema, de discussies met 
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collega’s en de gedragsverandering bij de leerlingen scoorden iets lager. Toch werd er ook bij deze 
stellingen meestal gekozen voor ‘eerder goed’, ‘goed’ en ‘zeer goed’ in plaats van ‘zwak’.  
 
E. Conclusie 

Gezien de data van de MEAL geen duidelijke indicaties geven, baseren we ons voor de score van dit 
element op de bevraging van de leerkrachten die een gemiddelde score gaven van ‘goed’. Uit de 
bevindingen stellen we dat de bijdrage in de eerste plaats leidt tot een groter bewustzijn bij 
leerkrachten en leerlingen en een gedragsverandering bij de leerkrachten.  

Globale score: A- 
 

4.3 COVID-19 

De problematiek en de gevolgen van Covid 19 komt in meerdere onderdelen van dit evaluatierapport 
tot uiting. Covid 19 heeft veel van de medewerkers gevraagd zowel bij BD als bij SG. De plotse 
stopzetting van de activiteiten in 2020 viel samen met de start van de campagne van BD. Bijsturingen 
op een dergelijke korte en erg onzekere periode waren niet evident. Het geeft wel de wendbaarheid 
van de organisatie aan. In de lockdown zagen bijkomende gedigitaliseerde lesmaterialen het 
levenslicht en gingen vooropgestelde hervormingen versneld in werking (bv. boekingssysteem), om de 
vrijgekomen tijd optimaal te benutten. 
 
Bij de heropening van de scholen, hebben zowel BD als SG verschillende initiatieven voor de scholen 
ontwikkeld. Door de continue wisselende bepalingen werd heel wat werk gezet, dat uiteindelijk niet 
tot bij de scholen is geraakt. Dit weerhield SG en BD niet om hiermee verder te gaan. Voor de 
inleefateliers werd uiteindelijk gekozen voor een online aanbod met filmpjes en challenges. 
Lesmateriaal werd digitaal gemaakt en uit de bevraging van de leerkrachten blijkt dat dit aanbod erg 
gewaardeerd werd. Tijdens Covid bleek de meerwaarde van een breed aanbod en vooral van de niet-
begeleide materialen tot zijn recht. Deze boden een goede aanvulling in tijden waarop de begeleide 
activiteiten niet konden doorgaan. Opvallend wel is dat het bereik van het online lesmagazine WaW in 
deze periode geen grote stijging kende, wellicht het gevolg dat in de scholen andere prioriteiten aan 
de orde waren.  
 
Nu de Covid 19 crisis op zijn einde loopt, staat Komyuniti voor de keuze om ontwikkelde materialen al 
dan niet verder in het aanbod aan te reiken. Gezien de nadruk op beleving, is Komyuniti eerder geneigd 
om terug te grijpen naar de oorspronkelijke lesmaterialen. Het evaluatieteam bevestigt dat het 
ontwikkelde digitale aanbod minder diepgaand is t.o.v. de originele format van bv.  het inleefatelier. 
De klemtoon ligt meer op kennismaking van de diversiteit, minder op de ervaring van onrecht dat een 
belangrijk onderdeel vormt van het atelier. Binnen het campagne-aanbod van BD blijft de onderlinge 
uitwisseling centraal staan. Voor code oranje worden alternatieve werkwijzen aangegeven. Deze 
methoden zijn eventueel toepasbaar in een context van afstandsonderwijs maar dit is minder evident.  
Covid 19 heeft echter ook geleid tot een snellere ingang van digitaal materiaal in het onderwijs, waarbij 
de vraag naar digitale lesmaterialen op bepaalde vlakken lijkt toe te nemen. Leerkrachten spraken hun 
waardering voor het digitale aanbod uit.  C-lever.org raadt Komyuniti aan om met de nodige kritische 
blik én openheid naar dit materiaal te kijken, om zo in te zetten op het beste van twee werelden.  In 
de digitale versie ‘aan tafel’ werden aspecten van gepersonaliseerd leren gekoppeld met een 
groepstraject, een manier van werken die in het onderwijs aan belang toeneemt. 
 
Conclusie  
 
De Covid 19 periode leidde tot een belangrijke daling in het bereiken van de vooropgestelde resultaten. 
Via verdere digitalisering van lesmaterialen (cfr 123 Piano), het naar voren schuiven van niet-begeleide 
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materialen, werden ook in deze periode heel wat leerlingen en leerkrachten bereikt. De vele en snelle 
aanpassingen van de werking duiden op de wendbaarheid van de organisatie, ook in periodes van 
grote onzekerheid.  

Opvallend is dat het online lesmagazine in deze periode geen groter bereik haalde.  

 
Aanbevelingen 
- In het kader van de grotere klemtoon op gepersonaliseerd leren, nodigt C-lever.org Komyuniti uit 
om de mogelijkheid te verkennen of individuele, digitale taken ook een plaats kunnen innemen in 
een breder groepstraject.   
 
Globale score: A- 



C-lever.org  page 60 / 71 

5. Samenvatting van de conclusies 
 

Criterium Score Conclusies 
Effectiviteit B+ - Over de verschillende indicatoren op het niveau van de specifieke doelstelling stellen we vast dat de targets van het 

programma met een minieme afwijking in 2021 gehaald werden. Enkel de dalende trend in de leerkrachtenopleiding, de 
lagere waardering voor het aanbod van het secundair onderwijs, en het aan de slag gaan met meerdere werkmodellen 
van Komyuniti op het vlak van ‘solidaire scholen’ blijkt een terugkerende probleem te zijn.  
- De resultaten van de bevragingen zowel bij medewerkers als leerkrachten geven aan dat de activiteiten in hoge mate 
bijdragen tot de vooropgestelde specifieke doelstelling nl. de ‘bijdrage tot de mobilisatie voor duurzame ontwikkeling’ 
en tot ‘internationale solidariteit’ zowel bij leerkrachten als leerlingen.  
- Komyuniti legt de klemtoon op leerkrachten als motor voor wereldeducatie in de klas (en in de school). Uit de bevraging 
blijkt dat leerkrachten door de activiteiten van Komyuniti hiertoe ook bijdragen leveren. Leerkrachten geven aan dat ze 
nog nood hebben aan verdere ondersteunen op het vlak van ‘inzichten over de eigen rol in’ en de ‘kennis van het Zuiden’.  
- Uit de aangegeven goede praktijken leidt C-lever.org af dat het succes vooral te vinden is in het belevende aspect en de 
verhalen die in deze belevingen verweven zijn. Het online lesmagazine WaW blijkt een goed antwoord te zijn op de vraag 
van leerkrachten naar lesmateriaal om wereldburgerschap op verschillende momenten in het schooljaar in de klaspraktijk 
op te nemen.  
- De digitale vormingen bieden een duidelijke meerwaarde, zeker op het niveau van de vorming van de leerkrachten 
omdat het niet evident is om de klas hiervoor enkele uren te verlaten.  
- De bevraging geeft verder aan dat een aantal algemeen oriënterende kaders (ToC, PDK, solidariteitscontinuüm) minder 
gekend zijn bij het personeel en of als weinig tot niet oriënterend ervaren worden.. 

Relevantie A- - Zowel leerkrachten als medewerkers beoordelen het activiteitenaanbod van Komyuniti als erg relevant. Naast de 
aandacht in de onderwijssector komen het belang van genuanceerde beeldvorming, gevoelens van solidariteit en 
openheid naar diversiteit, geregeld in de actualiteit en wordt de nood aan vorming op dit vlak groter.  
- De tussentijdse evaluatie ging eveneens in op de relevantie van de gebruikte methodiek, die we in het kader van deze 
evaluatie kunnen bevestigen.  
- De opname van de indicator waardering geeft blijk van de continue interesse voor relevantie vanuit Komyuniti.   

Coherentie B- -  In de praktijk stellen we vast dat de interne samenwerking binnen Komyuniti zich eerder op beleidsniveau bevindt. In 
deze samenwerking zitten veel meer kansen. Het solidariteitscontinuüm kan hierbij een richtinggevend kader vormen.  
- Beide organisaties bieden een breed aanbod aan voor het basis- en het secundair onderwijs en dit voor activiteiten het 
hele jaar door. Leerkrachten waarderen het brede aanbod en zien de meerwaarde in van de verschillende activiteiten.  
- Beide organisaties gaan actief samenwerkingen aan met andere organisaties actief op het vlak van mondiale vorming.  



C-lever.org  page 61 / 71 

Efficiëntie  B+ -Uit het MEAL-systeem leiden we af dat de vooropgestelde targets in grote mate tijdig bereikt zijn. De terugval in 2020 
bleef in grote mate tot dat jaar beperkt.  
- BD en SG hebben op het vlak van efficiënte de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Bij BD is de aandacht 
voor (kost)efficiëntie minder uitgesproken.  

Impact A- - Uit de bevragingen blijkt dat de activiteiten wel degelijk leiden tot impact op het niveau van de leerkracht. Deze impact 
situeert zich in grote mate op het vlak van pedagogische inzichten en een toegenome aandacht voor activiteiten rond 
wereldburgerschap. De impact is minder groot op het niveau van het leerkrachtencorps of op het niveau van de school.  

Duurzaamheid A- - Komyuniti zet in op materialen die lange tijd mee kunnen gaan en door meerdere leerkrachten en leerlingen gebruikt 
kunnen worden (materialen worden uitgeleend).  
- Door sterk in te zetten op beleving en actie, een werkvorm die bewezen heeft dat deze effecten kent op de lange termijn, 
kiest Komyuniti voor een duurzame strategie. Dit gegeven wordt versterkt door expliciet te kiezen voor centrale actoren 
zoals leerkrachten en leerlingen in functie van het multiplicatoreffect dat Komyuniti voorop stelt. 
- De aandacht voor een duurzame strategie blijkt tenslotte uit de inzet binnen resultaatsgebied 3, nl. de opleiding van 
toekomstige leerkrachten. Het is een efficiënte strategie om toekomstige leerkrachten mee in bad te nemen en hen de 
kennis mee te geven om de doelstellingen van Komyuniti van bij de start van hun professionele carrière in de klas te 
realiseren.  

 
 

6. Overzicht van de aanbevelingen 
 

Criterium Score Aanbeveling 
Effectiviteit B+ - C-lever.org raadt aan om dit multiplicatoreffect van de leerkracht explicieter in de specifieke doelstelling en in de 

ToC op te nemen, aangezien daar het accent van Komyuniti ligt.  
- C-lever.org raadt aan om in het lesmateriaal naast de bredere algemenere doelstellingen ook de impliciete 

(tussen)doelstellingen op het niveau van kennis-vaardigheden-attitude en gedrag op te nemen. 
- Een stap verder is deze impliciete (tussen)doelen bekend maken bij de leerkracht zelf opdat zij als ‘actor of 

change’ op de hoogte zijn van de verwachtingen van Komyuniti en gericht ondersteuning kunnen vragen.   
- De opname van de (tussen)doelen in het MEAL-systeem biedt Komyuniti de kans om enkele (indicaties van) 

leereffecten in kaart te brengen en gericht op te volgen. 
- C-lever.org raadt aan om de  zoektocht naar een hogere waardering voor het resultaatsgebied secundair onderwijs 

en BD het pad van co-creatie met een aantal pilootscholen (verder) te bewandelen.  
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-  C-lever.org pleit voor een meer expliciete plaats van de oriënterende kaders zoals het PDK, ToC Belgisch luik en 
het solidariteitscontinuüm in de werking en de verduidelijking in welke mate bepaalde kaders specifiek van SG 
ook richtinggevend zijn voor de werking van BD. 

Relevantie A- - Gezien de hoge waardering op het vlak van relevantie, benadrukt C-lever.org het belang om de ingeslagen weg 
verder te blijven begaan.  

- Voor het campagne materiaal van BD is een doorgedreven vernieuwende aanpak aangewezen.  
- C-lever.org raadt aan om na te gaan in welke mate het mogelijk is om de relevantie te verhogen door sterker in te 

zetten op verdieping op het vlak van het creëren van verbondenheid, omgang met diversiteit, … (vraag 
leerkrachten) en/of de evolutie naar solidaire en actieve scholen.  Een specifieke veranderingstheorie voor de 
transformatie naar een ‘solidaire, inclusief-diverse en actieve school’ kunnen verder uitgewerkt worden.  

- De positieve waardering van verschillende digitale lesmaterialen door leerkrachten nodigen uit tot een kritische 
analyse op het vlak van hun specifieke meerwaarde voor het programma.  

- C-lever.org vindt het belangrijk om aan te sluiten bij wat cruciaal is in de evoluerende context, én om focus te 
behouden voor thema’s waar specifiek op ingezet wordt.  

Coherentie B- - Het is essentieel voor BD en SG om de huidige samenwerking binnen Komyuniti te verdiepen en de interne 
coherentie van het onderwijsprogramma verder op punt te stellen door de verschillende activiteiten in een 
samenhangend conceptueel kader te plaatsen; denk aan veranderingstheorie, veranderingspaden, ‘chain of 
events’ / resultatenketen, ‘outcome map’, enz..  

- C-lever.org raadt aan om de mogelijkheden tot synergie met de ‘outcome beweging’ van BD te bekijken vanuit 
‘beweging op school’ als gezamenlijk werkterrein (zie eindrapport ‘outcome beweging’) 

- In het kader van de vergroting van de impact en het uitdragen van de kennis en ervaring die beide organisaties 
in het verleden reeds hebben opgebouwd, raadt C-lever.org aan de samenwerkingen met andere actoren meer 
op een strategisch niveau te bekijken (binnen de sector bv. op het vlak van ‘effectmeting’, buiten de sector met 
actoren als de lerarenopleiding en pedagogische begeleidingsdiensten).  

Efficiëntie B+ - Het MEAL- systeem is goed opgebouwd maar mag verder versterkt worden door (deel)effecten in functie van het 
bereik van de outcome (zie criterium doeltreffendheid) in de bevragingen mee op te nemen.  

- C-lever.org raadt een kritische reflectie over de meerwaarde van de verschillende lesmaterialen ten opzichte van 
de beoogde doelgroep rekening houdend met de kost op het vlak van personeel, en werkdruk.  

- C-lever.org raadt aan om op bij de verdere ontwikkeling van de organisatie gebalanceerde en gerichte keuze te 
maken en de kleinere werkpunten mee te nemen in grotere prioriteiten.  

Impact A- - Het huidige MEAL-systeem kan bijgesteld worden om meer informatie te verkrijgen en inzicht te verwerven op 
het vlak van impact.  
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- C-lever.org raadt aan om de klemtoon van bereik te verleggen naar verdieping zowel op het vlak van de 
inhoudelijke accenten, als de transfereffecten op het niveau van het leerkrachtencorps en het schoolniveau. Ook 
de veranderingstheorie kan nog verfijnd worden met strategieën en vervolg trajecten die zorgen voor de nodige 
herhaling, inbedding en versterking.  

- Om meer impact te genereren raadt C-lever.org aan om meer bewust in te zetten op de synergie tussen 
onderwijswerking en beweging. Het concept “solidaire, inclusief-diverse en actieve school”, die ruimte geeft aan 
‘beweging op school’ is dan het terrein waar onderwijswerking en beweging elkaar ontmoeten en versterken. (zie 
ook het rapport voor de outcome ‘beweging’) 

- Voor de onderwijswerking in het secundair onderwijs kan de onderwijswerking aansluiting zoeken bij het concept 
“25% revolutie” die gepropageerd wordt via het bewegingswerk en deels ook de politieke werking van het 
Komyuniti programma. (zie ook het rapport voor de outcome ‘beweging’) 

 
Duurzaamheid A- In samenhang met de aanbevelingen gericht op het versterken van de impact (cf. §2.5.3), stelt C-lever.org voor 

om nog sterker op deze duurzame capaciteitsversterking te focussen. Dit door enerzijds aspecten 
uitdrukkelijker in de bestaande vorming naar voren te brengen (cfr. de ‘deeleffecten’ vermeld in 
doeltreffendheid), anderzijds door nieuwe vormen van nascholing los van het inleefatelier (bv. aanbod voor 
pedagogische studiedagen, specifieke navormingsdagen voor leerkrachten los van het lesmateriaal, …) te 
verkennen. 

Transversale 
thema’s 

 - Het blijft belangrijk om het thema gender in de picture te plaatsen en de aandacht hierop te blijven vestigen via 
intersectionaliteit. 

- In het kader van de grotere klemtoon op gepersonaliseerd leren, nodigt C-lever.org Komyuniti uit om de 
mogelijkheid te verkennen of individuele, digitale taken ook een plaats kunnen innemen in een breder 
groepstraject.   
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7. Annexen  

7.1  Bijlage 1 : Antwoord op de specifieke evaluatievragen  

 
Nr Evaluatievragen 
Algemene evaluatie  
I Beoordeling van de verwezenlijking van alle resultaten aan het eind van het programma. 

- In het algemeen zijn de vooropgestelde targets behaald met uitzondering van het bereik in de 
leerkrachtenopleiding, de lagere waardering voor het aanbod van het secundair onderwijs en het 
resultaat ‘solidaire scholen’.  

- Scores voor de verschillende criteria variërend van A- tot B- 
- Nood aan versterking op het vlak van coherentie (op het niveau van Komyuniti) en efficiëntie (BD) 

 
II Gemeenschappelijk begrip van de veranderingstheorie 

- ToC wordt op eenzelfde manier verstaan, is slechts beperkt gekend in de werking 
- Het accent op de leerkracht als motor voor verandering komt te weinig tot uiting in de TOC. 
- Er is geen ToC voor het luik onderwijs. 

 
  
Specifieke evaluatievragen voor de outcomes van het Belgisch luik    
1 In welke mate en hoe hebben de tussenkomsten van Broederlijk Delen en Studio Globo tot het resultaat 

bijgedragen? (zie ook criterium effectiviteit) 
- De resultaten van de bevragingen zowel bij medewerkers als leerkrachten geven aan dat de 

activiteiten in hoge mate bijdragen tot de vooropgestelde specifieke doelstelling nl. de ‘bijdrage 
tot de mobilisatie voor duurzame ontwikkeling’ en tot ‘internationale solidariteit’ zowel bij 
leerkrachten als leerlingen. 

- Naast het rechtstreekse bereik van leerlingen, zet Komyuniti sterk in op de versterking van 
leerkrachten en toekomstige leerkrachten, wat de impact op de lange termijn verhoogt. 

2. Wie heeft van deze veranderingen geprofiteerd en hoe? (zie ook criterium effectiviteit) 
- Veranderingen situeren zich bij de leerlingen en (toekomstige) leerkrachten in de eerste plaats op 

het vlak van motivatie en attitude, en in mindere mate op het vlak van kennis en vaardigheden. 
 

3.  Verwijzend naar de casus(sen), welke goede praktijken ziet de beoordelaar en waar is er behoefte aan 
verbetering? Wat zijn succesfactoren? (zie ook criterium effectiviteit) 

- Goede praktijken : inleefatelier/inleefreizen/filmpjes (beleving), WaW (continue aanbod), digitale 
vormingen voor leerkrachten, expeditie WareWare (aanbod voor de kleinsten) 

- Succesfactoren : Het belevings- en ervaringsaspect, de verhalen, continu aanbod doorheen het 
jaar om blijvend aan wereldburgerschapseducatie herinnerd te worden, de haalbaarheid van het 
aanbod, de didactische sterke onderbouwing. 

 
4.  Wat is het potentieel om deze goede praktijken in het (de) bestudeerde geval(len) te vermenigvuldigen? 

Onder welke voorwaarden? (zie ook criterium effectiviteit) 
- De inleefateliers zitten op hun limiet qua bereik, uitbreiding op dit vlak is beperkt, maar de inhoud 

kan wel verder verdiept worden door meer klemtoon te leggen op het creëren van 
verbondenheid en omgang met diversiteit, thema’s waarvan leerkrachten aangeven dat hier rond 
bijkomende ondersteuning is gewenst. 

- De digitale lesmaterialen werden positief onthaald en kunnen een aanvulling zijn voor het 
bestaande materiaal 

- Betere koppeling tussen het aanbod van SG en BD 
 

5. In welke mate heeft de Covid- 19 crisis een (negatieve of positieve) invloed gehad op de totstandkoming 
van het resultaat? (zie ook criterium effectiviteit) 

- Dit had voornamelijk gevolgen voor het bereik, minder op het vlak van de resultaten effect en 
waardering. 
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Nr Evaluatievragen 
- Door Covid -19 werden de vooropgestelde targets voor bereik met een minimale afwijking niet 

behaald. 
- Positieve invloed : verdere digitalisering van materialen,  

 
6. Wat waren de succesfactoren en struikelblokken in onze reacties op Covid- 19?  (zie ook criterium 

effectiviteit en bespreking Covid 19) 
- Succesfactoren : wendbaarheid, ontwikkeling nieuwe aanvullende materialen, vrijgekomen tijd 

werd besteed voor het sneller doorvoeren van initiatieven binnen de organisatie, toegenomen 
capaciteit om bereik toch te behalen, sterk inzetten op niet-begeleide materialen 

- Struikelblokken : In het digitaal materiaal lag de klemtoon meer op beeldvorming en ‘diversiteit 
hier en verder’ en komt het bewegingsluik minder tot uiting. 

 
7.  Welke lessen kunnen wij uit de Covid 19-crisis trekken om onze reacties op een eventuele volgende 

systeemcrisis te verbeteren? (zie ook criterium ‘effectiviteit en gedeelte ‘covid -19’) 
- Nagaan op welke manier digitale lesmaterialen en vormingen (leerkrachten) aanvullend kunnen 

zijn voor het bestaande lesmateriaal.  
- Kritisch nagaan welke meerwaarde de digitale lesmaterialen hadden, cfr. de elementen in de 

‘workshop ‘aan tafel’ waar aanzetten tot ‘gepersonaliseerd leren’ in een groepstraject werden 
vorm gegeven. 
 

8. Welke gendergelijkheidsbeginselen zijn gehanteerd (bijv. gelijkheid, participatie, sociale transformatie, 
inclusiviteit, empowerment, etc.) bij de uitvoering van de interventie en de bereikte resultaten? 

- Komyuniti zet in op het in kaart brengen van verschillen op het vlak van gender, stad-platteland, 
ongelijkheid, … Op deze manier wil Komyuniti kinderen en jongeren bewust maken van de eigen 
identiteit en de kans geven om vanuit multiperspectiviteit de dingen te bekijken.  

 
9. Hoe versterken de verschillende uitkomsten (uitkomsten in partnerlanden onderling, maar ook het 

verband tussen en tot de uitkomsten in België) elkaar? (criterium coherentie) 
- De afstemming gebeurt op beleidsniveau. In de uitwerking is de onderlinge afstemming eerder 

praktisch van aard, uitwisseling beperken zich tot oplossingen voor praktische problemen/vragen. 
- SG en BD werken elk een apart aanbod uit waarin ze elkaar bij de uitwerking ondersteuning, enkel 

Saved by the Bell is een overkoepelende actie en ‘solidaire scholen’ een resultaat waa 
- Het ‘resultaatsgebied solidaire scholen’, waarin nagegaan wordt in welke mate scholen 

werkmodellen/activiteiten van beide organisaties combineren, bereikt gedurende het hele 
programma niet de vooropgestelde target. 

 
10. Welke goede praktijken ziet de beoordelaar en waar is er behoefte aan verbetering? Wat zijn 

succesfactoren? 
 
Zie vraag 4 

11. Wat zijn mogelijkheden om beter te koppelen? (zie ook criterium coherentie) 
- Betere afstemming tussen programma DB en SG binnen het kader van het solidariteitscontinuüm 

opdat ze elkaar versterken. 
- Vanuit effecten kijken de meerwaarde van de verschillende activiteiten in kaart brengen en op 

basis daarvan een gerichte keuze maken in het aanbod van activiteiten. 
 

 

7.2 Bijlage 2 : Analyse MEAL-systeem Komyuniti en de data die erin zijn vervat 

 
Uit de uitwerking van het MEAL systeem blijkt het belang dat Komyuniti hecht aan een continue 
opvolging van zijn resultaten. Komyuniti heeft de gewoonte om deze jaarlijks (en SG zelf om de 6 
maand) op te volgen en deze ‘centrale vragen’ aan te vullen met specifieke vragen per werkplek. Het 
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MEAL-systeem is erg uitgebreid, wordt consistent uitgevoerd en uitgebreid geanalyseerd. Er is hier een 
duidelijk proces voor opgemaakt dat jaarlijks consequent gevolgd wordt.  
 
De resultaten op het vlak van bereik worden binnen elk resultaatsgebied tot op het niveau van de 
activiteiten opgevolgd dankzij een goed functionerend CRM-systeem. Voor de indicator ‘waardering’ 
koos Komyuniti voor gericht gekozen cijfermatige indicatoren, die een goede indicatie geven bieden 
over wat er onderliggend speelt. De aandacht voor vroege boekingen, de aanwezigheid binnen de 
lerarenopleidingen bleken in 2020 de gegevens enigszins te vertekenen, door de lange sluiting van de 
scholen, een eerder uitzonderlijk fenomeen.  
Tenslotte brengt Komyuniti voor een aantal resultaatsgebieden het effect in kaart. Deze data worden 
verzameld op basis van de input op een aantal vragenlijsten. Met uitzondering van resultaatsgebied 6 
en 7, wordt dit voor elke resultaatsgebied in kaart gebracht. Om deze informatie te vergaren, werkt 
Komyuniti met vaste vragen die over de verschillende activiteiten en de verschillende werkplekken 
gesteld worden. Komyuniti beseft dat deze vragen niet ideaal zijn. Ze zijn vaag, bevatten meerdere 
elementen in één vraag en geven op die manier geen duidelijke beeld over het effect en geven weinig 
bruikbare beleidsinformatie aan. Om de trends in kaart te kunnen brengen, wat met deze vragenlijsten 
wel mogelijk is, bleven deze bevragingen uitgestuurd worden gedurende de loop van het programma. 
Voor resultaatsgebied 5 hanteert BD een andere metingsmethode en brengt BD onder de indicator 
‘effect’ het aantal scholen dat actief aan de slag gaat met bewegingsmodellen of 
uitwisselingsinitiatieven in kaart. 

Voor de transversale criteria ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame omgang’ (resultaatsgebied 7) en 
‘innovatie’ (resultaatsgebied 8) wordt het bereik in kaart gebracht doormiddel van een scoring van een 
interne werkgroep en de registraties van deelname aan een aantal ontwikkelde digitale werkvormen.  
In 2020 werd dit voor de transversale thema’s enkel nagegaan voor de WaW en de workshop ‘Jong 
Geluid’, waar in eerste instantie gekeken werd naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes 
in de rollen en het brengen van niet-stereotype beelden bij de beroepen. Voor de digitale vernieuwing 
wordt enkel de lesmaterialen ‘smoothie’ en ‘wie is het’ in kaart gebracht. De nieuwe digitale 
materialen ontwikkeld in het kader van Covid worden niet in de registratie meegenomen. 

A.  Bereik 

Over de verschillende resultaatsgebieden heen, stellen we vast dat het bereik, vooropgesteld in de 
specifieke doelstelling, van gemiddeld 560 000 leerlingen per jaar over het algemeen ruimschoots 
behaald werd, met uitzondering van het jaar 2020 (waarin het uiteindelijk bereik lag op 560 000 
leerlingen in plaats van de 571 000 vooropgestelde leerlingen) en een miniem verschil in 2021 (-3 300 
leerlingen). In 2019 ging het in totaal om 371 000 leerlingen in het basisonderwijs en 256 000 in het 
secundair onderwijs en een 8 500 studenten in de hogescholen. De target van 20 000 leerkrachten 
werd tot 2019 eveneens behaald, waarvan in 2019 13 396 leerkrachten in het basisonderwijs, 8 000 in 
het secundair onderwijs en een 300-tal lectoren in het hoger onderwijs. Ook voor dit resultaatsgebied 
was er een terugval in 2020 (-4000 leerkrachten) en 2021 (-100 leerkrachten) merkbaar. Zonder de 
Covid 19 crisis had Komyuniti deze targets zonder problemen gehaald. Het grote bereik nam immers 
stelselmatig toe tot in 2019. Voor de toekomst lijkt het bereik opnieuw verzekerd, met uitzondering 
van de studentenopleiding waar de trend dalende is. SG bekijkt met de hogescholen hoe ze deze trend 
op termijn kunnen keren. 

Het brede bereik is ook terug te zien voor de verschillende resultaatsgebieden van Komyuniti. In 2020 
is er overal een terugval als gevolg van Covid 19 merkbaar. In 2021 bereikt men met kleine verschillen 
terug het vooropgestelde bereik. De terugval is het grootst voor het bereik in het basisonderwijs (-
15.000 leerlingen), toekomstige leerkrachten (-700 studenten), leerkrachten (-400). Voor het 
resultaatsgebied secundair onderwijs werd zelfs in tijden van corona de target op het vlak van bereik 
gehaald.  
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Aangezien 2020 een erg uitzonderlijk jaar was, kijken we voor een meer gedetailleerde analyse van 
de resultaatsgebieden naar de data van 2019 en de trends van de voorbije jaren. De cijfers geven ons 
het volgend beeld :  

- Het aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs (resultaatsgebied 1) nam tot en met 2019 
toe met bijna 30.000 extra bereikte leerlingen (143 500 in totaal terwijl er 115.000 werden 
vooropgesteld). Deze toename was zowel het gevolg van een grotere deelname aan de 
begeleide werkvormen als de niet begeleide werkvormen. De begeleide werkvormen namen 
stelselmatig in aantallen toe zoals blijkt uit de cijfers voor de inleefateliers (22 300 leerlingen 
terwijl er 19.000 waren vooropgesteld) en de buurtwandelingen (3 500 bereikte leerlingen, 
terwijl er slechts 2 420 leerlingen waren vooropgesteld). De deelname aan de workshops 
‘kinderen van de wereld’ en ‘Anne Frank’ dragen bij tot dit succes.  Ook het grote aantal 
bereikte leerlingen via de niet-begeleide werkvormen valt op (121 150 in 2019 en nog 98 000 
in het jaar 2020). De cijfers nemen over de jaren wel af voor het bereik van de leerlingen via 
leskoffers (19 500 bereikt tegenover 24 000 vooropgestelde leerlingen), wereldreis/WaW 
(bereik van 11 400 tov 21 450 vooropgestelde leerlingen), maar nemen toe voor de fotosets 
(bereik van 59 500 leerlingen ten opzichte van de 35 000 leerlingen die vooropgesteld werden), 
en via andere publicaties (16 200 bereikte leerlingen versus 550 leerlingen die vooropgesteld 
werden). Deze laatste werkvormen zorgden ervoor dat het bereik ook in het moeilijke jaar 
2020 groot bleef (101 700 leerlingen ten opzichte van de vooropgestelde 117 500 leerlingen). 
De promotie van enkele (meer digitale) lesmaterialen zoals ‘123 piano’ in de coronaperiode 
dragen hier in belangrijke mate toe bij.  
 

- In het secundair onderwijs (resultaatsgebied 2) werden de vooropgestelde aantallen steeds 
behaald, ook in het moeilijke ‘coronajaar’ 2020. Kijken we in detail naar het bereik van de 
verschillende activiteiten, dan stellen we vast dat dit vooral te danken is aan het bereik van de 
niet-begeleide werkvormen. Bij de begeleide werkvormen bereikten de inleefateliers voor het 
secundair onderwijs doorheen de looptijd van het programma de vooropgestelde aantallen 
(bv. 3 470 bereikte leerlingen in 2019 ten opzichte van de 4 900 leerlingen die vooropgesteld 
waren) niet. De dalende deelname aan de workshops werd gecompenseerd door het bereik 
van leerlingen via de Climate Challenge@School (860 leerlingen ipv van 0 vooropgestelde 
leerlingen) en Brussel Beleven (485 bereikte leerlingen ipv de vooropgestelde 225 leerlingen). 
Met de andere trajecten en events werden minder leerlingen bereikt (150) dan het 
vooropgestelde aantal (750 leerlingen).  
Het bereik van de leerlingen via de niet begeleide werkvormen kende in de jaren voorafgaand 
aan corona bijna 74 000 leerlingen tov 42 500 vooropgestelde leerlingen. Ook in 2020 bereikte 
SG met 53 150 leerlingen de vooropgestelde target van 44 375 leerlingen. Het grote bereik 
situeert zich in de bereikte leerlingen door middel van het lespakket dat specifiek voor de 
campagne van BD is opgemaakt (31 200 leerlingen tov van de 20 000 leerlingen geformuleerd 
als target) en de actualessen (33 850 leerlingen tov van 18 750 leerlingen als target). 
 

- Op het vlak van de lerarenopleiding (resultaatsgebied 3) merken we in de data omtrent bereik, 
dat het bereik dalende is. De beoogde targets van gemiddeld 1700 studenten per jaar situeren 
zich uiteindelijk rond de 1400 studenten. De trend is dalende over de jaren heen. Dit laatste 
geldt in de eerste plaats voor de studenten van de leerkrachtenopleiding kleuteronderwijs, 
lager onderwijs en secundair onderwijs. Bij de andere modules voor lerarenopleiding is de 
trend stijgend. Deze evolutie is o.a. het gevolg van veranderingen in het hoger onderwijs, waar 
de laatste jaren een grotere modularisatie binnen de vorming plaatsvindt en het feit dat het 
aantal studenten voor de leerkrachtenopleiding daalt.  
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- In het programma van SG ligt een sterke klemtoon op de opleiding van leerkrachten 
(resultaatsgebied 4). In dit kader organiseert SG een A, een B en een C sessie. Aanvullend is er 
een aanbod voor leerkrachten voor de niet-begeleide activiteiten zoals de WaW, de ontleners 
van een koffer, de fotoset, andere publicaties, campagnemateriaal BD, actualessen en een 
educatieve website klimaatproject. 
Met uitzondering van 2020 is er een stijgende lijn zichtbaar in de deelname aan deze 
vormingen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. De vooropgestelde targets zijn 
ruimschoots behaald, ook in 2020 was er slechts een minimaal verschil op dat vlak merkbaar 
(-400). 
Binnen het basisonderwijs loopt de deelname aan de A, B en C sessie gelijklopend met een 
bereik van ongeveer 700 leerkrachten per jaar. Aanvullend aan de A, B en C sessies, bereikt SG 
meer dan 60% van de leerkrachten via vormingen gelinkt aan niet-begeleide lesmaterialen. 
Vooral het grote bereik van de leerkrachten (ongeveer 2 400 leerkrachten in 2019) via de 
brochure van de fotosets valt in dat kader op. Hierbij gaat het om aan vorming die gelinkt is 
aan het campagne-aanbod van BD. In tegenstelling tot de andere vormingen, daalt het bereik 
van de leerkrachten via de WaW (opvolger van wereldsolidariteit), in 2020 was er een kleine 
stijging merkbaar. 
In het secundair onderwijs bestaat het aanbod uit sessies voor individuele leerkrachten en een 
vormingsaanbod in het kader van begeleide en niet- begeleide werkvormen. De trend in 
deelnames is stijgend en ligt hoog in het niet-begeleid aanbod (een gemiddeld jaarlijks bereik 
van 3000 leerkrachten dat dicht ligt bij de vooropgestelde target voor de vorming van de 
leerkrachten van het secundair onderwijs). Het gaat hier om een vormingsaanbod in het kader 
van de actualessen, het campagnemateriaal van BD en de educatieve website over het 
klimaatproject. Voor het begeleid aanbod schommelt het deelnemersaantal rond de 200 
leerkrachten (cijfers van 2019).  
Tenslotte stellen we vast dat ook de deelname van de lectoren in de hogeschool hoger ligt dan 
de vooropgestelde targets, inclusief in 2020. Over de jaren heen is er wel een dalende trend 
merkbaar. De helft (25 in 2019) van de bereikte lectoren geeft les aan leerkrachten van het 
kleuter en/of het basisonderwijs.  
 

- Voor resultaatsgebied 5, dat de activiteiten van BD in het kader van de campagne bevat, 
merken we dat de vooropgestelde targets overeenkwamen met het uiteindelijk bereik van  
4 100 leerkrachten, ook in het jaar 2020. Van de  4 040 bereikte leerkrachten, geven 2 450 
leerkrachten les in het basisonderwijs en 1 600 in het secundair onderwijs. Via deze weg 
bereikt BD ongeveer 275 000 tot 280 000 leerlingen per jaar (inclusief 2020), waarvan tussen 
de 52 en 55% in het basisonderwijs (145 530 leerlingen basisonderwijs en 134 612 leerlingen 
in het secundair onderwijs in 2019). In 2020 namen deze cijfers toe voor het basisonderwijs 
(154 224 leerlingen) en af in het secundair onderwijs (123 087 leerlingen). Doorheen de jaren 
is geen duidelijke trend merkbaar. De leerkrachten en leerlingen maken deel uit van een 1000-
tal scholen waarvan 770 basisscholen een kleine 300 secundaire scholen. De data van het 
bereik van de activiteiten buiten de campagne zijn niet opgenomen in deze 
resultaatsgegevens.  
 

- In resultaatsgebied 6 meet Komyuniti de internationale solidariteit via het aantal 
deelnemende scholen aan de jaarlijkse actie ‘Saved by the Bell’. Het aantal geregistreerde 
scholen (gemiddeld 500 scholen) lag steeds hoger dan de target (430), inclusief het jaar 2020. 
Op die manier werden in 2019, 4 303 leerkrachten in het basisonderwijs, een 3 000 
leerkrachten in het secundair onderwijs en een kleine 300 lectoren in het hoger onderwijs 
bereikt. Hiermee werd de target voor lager onderwijs juist niet behaald (4 600) terwijl deze 
van het secundair onderwijs  (1 750 leerkrachten) en het aantal vooropgestelde lectoren (15) 



C-lever.org  page 69 / 71 

ruimschoots werd overschreden. Terwijl de deelname in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs eerder constant is, neemt deze voor de lectoren continu toe. 
 

- Voor de transversale criteria ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame omgang’ (resultaatsgebied 7) en 
‘innovatie’ (resultaatsgebied 8) brengt Komyuniti het bereik in kaart door middel van een 
scoring van een interne werkgroep en de registraties van deelname aan een aantal 
ontwikkelde digitale werkvormen.  De score is gemiddeld en niet erg representatief voor de 
gehele werking. Voor het resultaatsgebied ‘innovatie’ kijkt Komyuniti naar de deelname van 
een aantal specifieke activiteiten. De digitale herwerkingen van een aantal activiteiten, vallen 
hier niet onder.  
 

- Het bereik van de communicatieve ondersteuning en verbreding van ontwikkelingseducatie 
(resultaatsgebied 9) geeft aan dat de target van het beoogde aantal nieuwsbrieven niet 
behaald wordt en dat dit dalende is (8 nieuwsbrieven in 2019, 7 in 2020). Het aantal gericht 
gestuurde folders neemt met de jaren toe en bereikte in 2019 een top van 7300 exemplaren. 
De combinatie van beiden maakt dat de bereiksindicator wel is gehaald.  

 
B. Waardering  
 

De targets voor de indicator waardering zijn eveneens behaald op het niveau van de specifieke 
doelstelling. Tot en met 2019 vormde de realisatie van deze indicator en de onderliggende 
resultaatsgebieden geen probleem. In 2020 stellen we voor enkele resultaatsgebieden afwijkingen met 
de voorgaande jaren vast. Dit is deels te wijten aan het registratiesysteem dat in 2020 leidde tot enkele 
afwijkingen. Enkel voor het resultaatsgebied ‘solidaire scholen’, vormt de vooropgestelde target een 
terugkerend probleem. Voor 2021 is het nog afwachten op de nieuwe resultaten.  
 
Voor de verschillende resultaatsgebieden ziet dit er als volgt uit:  

- De waardering voor het basisonderwijs (resultaatsgebied 1) lag steeds hoog. Met de 
verhoogde capaciteit in 2019 scoorde Komyuniti boven de 100 %. In 2020 is er een daling 
merkbaar, aangezien ook de annulaties in het boekingssysteem (en bijgevolg in deze indicator) 
worden opgenomen. Met 3 maanden sluiting, is het niet verwonderlijk dat de target van dit 
resultaatsgebied in 2020 niet behaald werd. Voor 2021 verwachten we geen probleem. De 
data geven aan dat de boekingen voor de landenateliers steeds erg vlot verloopt. Voor de 
thematische ateliers lagen deze in 2020 wat lager maar nog erg hoog rond het gemiddelde van 
90%. De gemiddelde waardering over de jaren heen ligt rond de target van 97% 

 
- De andere waarderingen vertonen een gelijkaardige trend. Voor het resultaatsgebied 3, de 

opleiding van de leerkrachten, beoogt SG een bereik van 50% van de scholen. Dit target werd 
in 2019 zonder problemen gehaald, enkel in 2020 lag dit onder de target en belandde dit toen 
op 40%. Evenmin vormt de jaarlijkse target van 75% voor de nascholing van de leerkrachten 
(resultaatsgebied 4) een probleem. De hoge waardering voor in-service training ligt met 95 % 
ruimschoot boven de vooropgestelde score van 75%. Hetzelfde fenomeen stellen we vast op 
het vlak van ‘campagne en beweging’ (resultaatsgebied 5). De hoge waardering van een 
gemiddelde van boven 90% ligt ruimschoots boven de target van 75%. De waardering voor het 
resultaatsgebied 9 (ontwikkelingseducatie communicatief ondersteunen) kent een contante 
van 27 à 28%, inclusief in het jaar 2020 en ligt daarbij boven de target van 21 à 23%.  

 
- De waardering op het vlak van solidaire scholen, waarin het aantal scholen geteld wordt dat 

meer op één van de werkmodellen van Komyuniti gebruikt wordt, blijkt als enige een werkpunt 
te zijn. De resultaten van de voorbije jaren behalen de target van 275 scholen niet en blijven 
in 2019 hangen rond de 200 scholen.  
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Aanvullend aan de data in het MEAL-systeem van Komyuniti, organiseert BD een aparte online 
bevraging bij de deelnemers van de campagne. De waardering van de verschillende onderdelen van 
de campagne in 2019, die we meer in detail hebben geanalyseerd, is ‘goed’ tot ‘zeer goed’ en dit over 
de verschillende onderwijsniveaus heen. Het actiemodel waar BD op inzet wordt in de scholen 
voornamelijk vorm gegeven door aandacht te besteden aan de boodschap en het lesmateriaal tijdens 
de lessen, het opnemen van de boodschap in de vieringen en/of liturgie. Aanvullend organiseren een 
belangrijk deel van de deelnemende scholen een koffiestop met aandacht voor het 
campagnemateriaal, een solidaire/sobere maaltijd, en een inzamelactie door middel van 
inzamelacties, sponsorlopen en/of voettochten. Dit laatste komt vooral in de secundaire scholen aan 
bod. Deze acties worden voornamelijk door leerkrachten opgenomen die veelal deel uitmaken van de 
pastorale werkgroep.   
 

C.3. Effect 
 
We doen gelijkaardige vaststellingen voor de indicator effect waar de target op het niveau van de 
specifieke doelstelling behaald werd. De gemiddelde trend over de resultaatsgebieden heen, geeft 
aan dat het merendeel van de hoge targets voor deze indicator over de jaren heen gehaald werden. 
Dit geldt eveneens voor het coronajaar 2020, met uitzondering voor het resultaatsgebied 2 gelinkt aan 
het secundair onderwijs. Hier bleef de beoordeling van het effect door de doelgroep in 2019 op 74% 
steken. In 2020 was er evenwel een positieve trend op te merken.  
 
Het percentage studenten dat een positief effect ervaarde als gevolg aan de deelname van het 
vormingsaanbod op het niveau van de lerarenopleiding ligt met 88% (2019) tot 90% (2020) erg hoog.  
Het corona-effect op de activiteiten van BD in 2020 is in deze indicator erg merkbaar. Met 275 bereikte 
scholen, bereikte BD minder dan de helft van de vooropgestelde target van 600. Deze grote terugval 
is mogelijks gelinkt aan het boekingssysteem dat op een bepaald moment de registraties afsluit. In 
2020 leidde dit mogelijks tot een vertekend beeld. In de andere jaren schommelden de resultaten rond 
de target.   
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7.3 Bijlage 3: Resultaten van de bevraging van medewerkers van Komyuniti (zie aparte 
bijlage 1) 

 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f2e55689-5ee6-3e37-bd90-
d3846730c740 

7.4 Bijlage 4: Resultaten van de bevraging van leerkrachten (zie aparte bijlage 2) 

 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:630fa4b4-2b0a-3168-8f3e-
23e5abf78c77 
 


