
Onze school wereldwijs?!



Welkom

Even kennismaken...

...een verbonden netwerk rond 

wereldburgerschapseducatie (WBE)?



Kleur Bekennen ondersteunt 

leerkrachten en scholen in 

WBE. 

Even voorstellen…



Leerkrachten(teams) én directie

(kleuter, lager en secundair)



Doel van vandaag?

1. Waarom is wereldburgerschap (WBS) 

belangrijk?

2. Wat is WBS?

3. Wat is dan WBE?

4. Hoe sterk is onze WBS-reflex?

5. Hoe ga ik er verder mee aan de slag?



Wat is een wereldburger?

https://www.youtube.com/watch?v=rhPalfVj2

F0

https://www.youtube.com/watch?v=rhPalfVj2F0


Wat vinden jullie belangrijke

mondiale uitdagingen?



Mondiale uitdagingen, enkele voorbeelden:

● één miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. 

● Stad Genk: 107 verschillende nationaliteiten

● EU: 88 miljoen ton voedsel weggegooid

● Sub-Sahara-Afrika: > 30% van de bevolking ondervoed



Waarom is WBS belangrijk?

Mondiale uitdagingen, enkele voorbeelden:

● 2,4 miljard mensen geen toilet

● bezit: 62 rijkste mensen =  helft wereldbevolking

● 65 miljoen mensen op de vlucht

● deeltijds werken: vrouwen: 45% - mannen: 11%



https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0


Wat is een wereldburger?

Welke kenmerken heeft een wereldburger 

volgens jou?



Een wereldburger volgens Kleur Bekennen:

- empathie & verbondenheid

- rechtvaardig & solidair

- dichtbij en ver, nu en later

- kritisch kijken

- verbanden zien/ 

systeemdenken

- engagement & 

verantwoordelijkheid



Is wereldburgerschap ook 

op school belangrijk?



WBS op school

Wat doen jullie al?

Geef concrete voorbeelden van 

WBS op jullie school

~invalshoek



INVALSHOEKEN VAN WBS

• Wereldeconomie en 

consumptie

• Mensenrechten

• Migratie

• Sociale rechtvaardigheid

• Democratie & Burgerzin

• Vrede en conflict 

• Diversiteit en 

interculturaliteit

• Duurzame ontwikkeling



Werken aan WBS op school 

=

WBE



Wereldburgerschaps-

educatie (WBE)



Welk appelsap kies jij?

A

(1,97 €/liter)

B

(2,73 €/liter)

C

(2 €/liter)

D

(0,95 €/liter)



Wat heb je nodig om de keuze te maken?

● Informatie

● Wat vind je belangrijk?

Welk appelsap kies jij?



• Nieuwe Kennis

• Systeemdenken

• Waardeontwikkeling

• Omgaan met emoties

• Actiegerichtheid

HOOFD

HART

HANDEN

WBE



• Invalshoeken

• Linken leggen tussen thema's

• Mondiaal perspectief

• Pedagogische principes:

WBE



WBE: ook in míjn les!



Dat doe ik al op school aan WBE:

In de toekomst kan ik volgende 

aspecten van WBE nog verder 

uitwerken:

Dit zijn mijn valkuilen als ik aan 

WBE werk, hier moet ik voor 

opletten:

Bij deze WBE activiteiten op school 

sluit ik mij graag aan (eindtermen, 

vragen van collega’s, 

verwachtingen van leerlingen, 

metroplan aanvullen…):

Over deze facetten van WBE wil ik 

nog leren

Wat nu?



KLB als jouw partner in 

WBE

•Je kan bij KLB terecht voor:
–nascholing

–advies en begeleiding

–documentatiecentrum

–projectoproep

–workshopdatabank

Onze dienstverlening is volledig gratis!



Blijf op de hoogte

• www.kleurbekennen.be

• Maandelijkse nieuwsbrief    

• contactlijst Oost-Vlaanderen (occasioneel)

http://www.kleurbekennen.be/


• Ilse, Sofie en Ann

kleurbekennen@limburg.be 

• Provinciehuis 

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

• 011 23 82 36



WAT ALS...

https://www.youtube.com/watch?v=CyKzeBQB_Gw
https://www.youtube.com/watch?v=CyKzeBQB_Gw

