
© Eline Creemers

Global Citizenship Education Centre of Expertise

GLOBAL GLOBAL 
CITIZENSHIP CITIZENSHIP 
EDUCATIONEDUCATION

Magazine 2021Magazine 2021

  



2

Het jaar 2020 was om verschillende redenen een 
bijzonder jaar voor Kruit/Annoncer la Couleur, het federaal 
programma voor wereldburgerschapseducatie in België. 
De Covid-19 pandemie werd een zoveelste illustratie 
van hoe de wereld steeds meer inherent verbonden 
en afhankelijk is geworden. Opnieuw werden we ons er 
bewust van gemaakt dat de grote uitdagingen van onze 
tijd mondiaal zijn en bijgevolg ook enkel via een mondiaal 
antwoord aangepakt kunnen worden.

Dit is ook het uitgangspunt van Enabel, het Belgisch 
agentschap voor ontwikkelingssamenwerking 
waarvan het programma Kruit/Annoncer la Couleur 
deel uitmaakt. Enabel identificeerde in 2020 vijf grote 
mondiale uitdagingen waarrond het zijn werkzaamheden 
organiseert: klimaatverandering en milieu, vrede en 
veiligheid, verstedelijking, sociale en economische 
ongelijkheid, en menselijke mobiliteit. Tegelijk schuift 
Enabel ook wereldburgerschap expliciet naar voor als 
een transversale uitdaging. Zo zien Kruit en Annoncer 
la Couleur hun missie om wereldburgerschapseducatie 
te verankeren in het onderwijs in België geïntegreerd 
in de algemene strategie van Enabel. Terecht wordt 
wereldburgerschapseducatie gezien als een onmisbare 
schakel in het streven naar een meer rechtvaardige en 
duurzame mondiale samenleving.

Verder was 2020 ook het eerste jaar waarin het 
geheroriënteerde programma van Kruit en Annoncer 
la Couleur werd uitgerold. Centraal hierin staat de 
ambitie om uit te groeien tot een kenniscentrum voor 
wereldburgerschapseducatie in zowel Nederlandstalig 
als Franstalig België. Dit resulteerde eerder al in een 
gezamenlijke visie op wereldburgerschapseducatie. 
Een andere vrucht is het jaarlijks magazine rond 
wereldburgerschapseducatie, waarvan u op dit moment 
het eerste nummer aan het doorbladeren of -scrollen 
bent.

Als kenniscentrum is het een van onze voornaamste 
doelstellingen om bestaande expertise rond 
wereldburgerschapseducatie zoveel mogelijk 
naar onze educatieve partners (lerarenopleiders, 
onderwijsverstrekkers, educatieve ngo’s, enz.) in de ruime 
wereldburgerschapssector te brengen. 

Er gebeurt vandaag immers heel wat interessant studie- 
en schrijfwerk rond wereldburgerschapseducatie. Te veel, 
allicht, om afdoende te kunnen worden opgevolgd door 
wie actief is in de praktijk. 

Doorgaans hebben zij de handen vol met het realiseren 
van hun waardevolle educatieve aanbod. Toch zijn deze 
practitioners steeds meer vragende partij om gevoed te 
worden met inzichten die hen helpen om hun praktijk 
verder te verrijken, versterken en verdiepen.

Een blik op de veelheid aan bestaande informatie 
leert dat er vandaag binnen het brede domein van 
wereldburgerschapseducatie grofweg twee grotendeels 
gescheiden werelden en dito categorieën van publicaties 
bestaan. Enerzijds is wereldburgerschapseducatie 
uitgegroeid tot een eigen onderzoeksdomein 
waarbinnen een levendig academisch debat op gang 
is gekomen. Over één ding is iedereen het alvast eens, 
met name dat er geen eensgezindheid is. Niet over 
wat wereldburgerschapseducatie precies inhoudt 
en al zeker niet over hoe het in de praktijk moet 
worden gebracht. Uiteenlopende opvattingen over 
globalisering, burgerschap en de rol van onderwijs geven 
wereldburgerschapseducatie een controversieel karakter. 
De insteek van deze essentiële discussies is doorgaans 
theoretisch en conceptueel. De directe betekenis ervan 
voor de praktijk is niet altijd duidelijk

Anderzijds bestaan er tal van handzame publicaties 
die net wel expliciet gericht zijn op het toepassen van 
wereldburgerschapseducatie. Dergelijke praktische 
richtlijnen zijn veelal afkomstig van internationale 
en nationale educatieve organisaties met als missie 
de implementatie van wereldburgerschapseducatie 
te promoten en te ondersteunen. Zij bieden een 
onmisbare houvast voor de educatieve praktijk, maar 
gaan hierbij noodgedwongen voor een stuk voorbij 
aan de complexiteit en het controversiële karakter van 
wereldburgerschapseducatie.

INLEIDING
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Inzetten op wereldburgerschapseducatie is 
broodnodig – meer dan ooit in deze onderling 
steeds inniger verbonden wereld – met het 
oog op een meer duurzame en rechtvaardige 
mondiale samenleving. Maar tegelijk moet erkend 
worden dat het in de praktijk brengen ervan niet 
vrij is van uitdagingen. Hoe kan je bijvoorbeeld 
engagement stimuleren op een pedagogisch 
verantwoorde manier? Hoe maatschappijkritisch 
moet wereldburgerschapseducatie zijn? Kan en mag 
je wereldburgerschap zomaar meten? En bestaat het 
risico dat we met wereldburgerschapseducatie binnen 
de sector van ontwikkelingssamenwerking bestaande 
dichotomieën en paternalistische wereldbeelden ver-
sterken? 

Wie met de nodige zelfreflectie rond wereld-
burgerschapseducatie aan de slag gaat, ziet zich al 
snel geconfronteerd met dergelijke spanningsvelden. 
Dat is omdat zij eigenlijk inherent zijn aan het rijke, 
controversiële en gelaagde karakter ervan. Inzicht in 
academische debatten kan dan helpen om bewust 
met deze spanningsvelden om te gaan. Dit is meteen 
ook de betrachting van dit eerste nummer van ons 
jaarlijks magazine. We willen inzoomen op een aantal 
van deze spanningsvelden en de brug slaan tussen 
theoretische discussies enerzijds en de praktijk van 
wereldburgerschapseducatie anderzijds.

Concreet vroegen we aan een aantal Belgische 
experten om enkele van deze spanningsvelden in 
hoofdlijnen en op een toegankelijke manier voor ons 
te schetsen.

Katrien Van Poeck en Eva Roelandt (UGent) staan 
in hun bijdrage stil bij de finaliteit van onderwijs. 
Moet de school een plaats zijn waar enkel wordt 
geleerd, of is het aanvaardbaar om er een plek van 
te maken waar leerlingen gestimuleerd worden om 
zich verantwoordelijk   te  voelen voor de mondiale 
problemen veroorzaakt door de generaties die hen 
voorgingen? Hoe breng  je wereldburgerschapseducatie 
op school zonder jongeren te instrumentaliseren?

Sarah Croché en Jean-Emile Charlier (Université 
de Picardie Jules Verne en UCLouvain) richten 
zich op hun beurt op de logica die ten grondslag 
ligt aan wereldburgerschapseducatie en educatie 
voor duurzame ontwikkeling. Meer bepaald gaan 
ze in op de vraag welk soort mens de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor ogen hebben en of 
dit betekent dat wereldburgerschapseducatie kritisch 
moet blijven ten aanzien van deze doelstellingen?

Gautier Pirotte (ULiège) onderzoekt de evolutie van 
ontwikkelingseducatie naar wereldburgerschaps-
educatie. Is dit slechts een verandering van 
terminologie, of wijst dit op een verschuiving van het 
ene paradigma naar het andere? Hoe kunnen mensen 
op het terrein hun praktijken aanpassen gelet op deze 
verandering?

Ellen Claes (KU Leuven), tenslotte, gaat in op de 
vraag naar de meetbaarheid en evaluatie van 
wereldburgerschapseducatie. Waartoe dient het 
onderzoeken van de effecten ervan en hoe kunnen we 
dit doen? 

Wij hopen onze partners met deze bijdragen in de eerste 
plaats te prikkelen, door hen aanknopingspunten aan 
te reiken om reflectie over hun praktijk te stimuleren 
en te vergemakkelijken. Op die manier hopen wij als 
kenniscentrum onze rol op te nemen in de verdere 
ontwikkeling van een doordachte en kwaliteitsvolle 
implementatie van wereldburgerschapseducatie in 
België.

        Kevin Goris & Cécile Giraud

               Experten wereldburgerschapseducatie Enabel



4

Introductie

De rol van onderwijs in relatie tot grote maatschappelijke 
uitdagingen zoals wereldwijde ongelijkheid, 
klimaatverandering, migratie, armoede en 
gezondheidscrises is het onderwerp van een levendig 
debat. Er is een groeiende consensus over de noodzaak om 
deze problemen in het onderwijs aan bod te laten komen. 
Educaties zoals wereldburgerschapseducatie, milieu- en 
duurzaamheidseducatie, en gezondheidseducatie zijn 
alomtegenwoordig in beleidsteksten en in academische 
literatuur. Wereldwijd sijpelen zij door in curricula, 
leerdoelen, syllabi, leerboeken en klassikale praktijken. 
Minder consensus lijkt er echter te bestaan over hoe het 
onderwijs om moet gaan met dergelijke maatschappelijke 
problemen. 

Het debat hieromtrent wordt gekenmerkt door een 
spanning tussen twee tegengestelde posities. Enerzijds 
is er de radicale nadruk op de hoogdringendheid van 
de problemen en hoe het onderwijs onze samenleving 
kan helpen transformeren in een meer rechtvaardige, 
duurzame en gezonde richting. Anderzijds is er de 
radicaal pedagogische nadruk op de intrinsieke waarde 
van onderwijs en de onwenselijkheid om het te reduceren 
tot een instrument voor een van tevoren bepaalde 
maatschappelijke verandering. 

In deze bijdrage gaan we eerst verder in op deze 
spanning en de twee tegengestelde posities in het debat.   
Vervolgens, in een pleidooi om een dichotomistische 
benadering te vermijden, stellen we een perspectief 
voor dat recht probeert te doen aan de zeer legitieme 
bezorgdheden die aan beide posities ten grondslag 
liggen. We sluiten deze bijdrage af met enkele vragen om 
de reflectie over deze thematiek te voeden. 

Positie 1: Onderwijs als wereldwijde 
probleemoplosser? 

Wereldwijd wordt onderwijs in beleidsinitiatieven 
een cruciale rol toebedeeld in het aanpakken van 
maatschappelijke problemen. Zo stelt het ‘World Program 
for Human Rights Education’ van de Verenigde Naties 
dat “onderwijs essentieel is voor de verwezenlijking 
van mensenrechten en fundamentele vrijheden en 
een aanzienlijke bijdrage levert aan het bevorderen 
van gelijkheid, het voorkomen van conflicten en 
mensenrechtenschendingen en het versterken van 
participatie en democratische processen” (Verenigde 
Naties, 2004). 

Evenzo benadrukken de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) – die tot doel hebben “om de kordate en 
transformerende stappen te zetten die dringend nodig 
zijn om het tij te keren en de wereld op weg te zetten naar 
een duurzame en veerkrachtige toekomst’” (Verenigde 
Naties, 2015) – het belang van onderwijs. De ambitie is om 
ervoor te zorgen dat iedereen de kennis en vaardigheden 
verwerft die nodig zijn om bij te dragen aan duurzame 
levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, vrede, 
wereldburgerschap, enzovoort (SDG 4, target 4.7) en 
onderwijs wordt beschouwd als een essentiële katalysator 
voor het realiseren van alle SDG’s (UNESCO, 2014). 

Steeds meer onderwijskundig onderzoek is erop gericht 
een bijdrage te leveren aan deze ambities. Onderzoekers 
gaan na ‘wat werkt’ om leerlingen effectief de kennis, 
vaardigheden, waarden en gedrag bij te brengen die 
verondersteld worden om bij te dragen aan een eerlijkere, 
duurzamere en gezondere samenleving. 

Katrien Van Poeck & Eva Roelandt (UGent) 

ONDERWIJS ALS INSTRUMENT VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING OF 
ALS DOEL OP ZICH? VOORBIJ DE 
DICHOTOMIE
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In de klaspraktijk komt deze positie tot uiting in een 
zogenaamde ‘normatieve’ benadering. Deze is erop 
gericht om de juiste competenties over te brengen 
zodat leerlingen de gewenste standpunten, waarden en 
levensstijlen aannemen (Öhman & Östman, 2019). 

Positie 2: Onderwijs als doel op zich 

Een heel ander standpunt in dit debat wordt ingenomen 
door onderwijskundigen die kritiek hebben op de 
neiging om sociale en politieke problemen te vertalen in 
vraagstukken die ‘educatieve oplossingen’ vereisen. Een 
dergelijke ‘instrumentalisering’ van onderwijs, zo stellen 

zij, maakt van leerlingen en scholen objecten van ambities 
en doelen die door anderen zijn bepaald. Masschelein en 
Simons (2012) pleiten er bijvoorbeeld voor om de school 
te behouden als ‘vrije tijd’ - een van de betekenissen van 
het Oudgriekse woord scholè - voor studie en oefening. 

Ze verdedigen de specificiteit van het onderwijs als een 
tijd en ruimte die ‘niet-productief’ is, waar de eisen van 
het huishouden, de arbeidsmarkt, de samenleving en de 
overheid worden opgeschort of voorlopig tussen haakjes 
worden geplaatst. De school benaderen als een plek om 
maatschappelijke problemen op te lossen, zo stellen ze, 
staat in schril contrast met het idee van onderwijs als vrije 
tijd voor studie en oefening. 

Door leerlingen verantwoordelijk te stellen voor het 
oplossen van maatschappelijke problemen en het 
realiseren van de politieke droom van een andere, betere 
samenleving schuift een onverantwoordelijke oudere 
generatie de last die ze niet kan of wil dragen af op de 
jonge generatie. In plaats van zelf verantwoordelijkheid te 
nemen, wordt de jonge generatie haar vrije tijd ontzegd 
in naam van het aanpakken van uitzonderlijke, urgente 
maatschappelijke uitdagingen. 

Geen kwestie van het één of het ander: 
beide legitieme bezorgdheden ernstig 
nemen 

Ondanks de vele nuances in de argumenten 
vanuit beide posities in het academische 
debat, zien we vaak nogal gepolariseerde 
en dichotomische discussies over de 
spanning tussen zogenaamd ‘instrumenteel’, 
‘normatief’ onder-wijs enerzijds en ‘open-
ended’, ‘pluralistisch’, ‘emancipatorisch’ 
onderwijs anderzijds. Beleidsmakers en, 
vooral, onderwijsprofessionals worstelen 
hiermee. Dit is niet zo verrassend, want beide 
standpunten zijn gestoeld op bezorgdheden 
die uitermate legitiem zijn. Vaak worden 
deze echter beschouwd als zouden ze elkaar 
uitsluiten. Een adequate manier van omgaan 
met dit spanningsveld moet wat ons betreft 
niet gezocht worden in een dergelijke of-of 
benadering (zie ook Van Poeck & Östman, 
2020). 

De didactische en pedagogische keuzes die ermee 
gemoeid zijn, zijn niet een kwestie van hetzij kiezen 
voor betrokkenheid bij maatschappelijke problemen, 
en dus vervallen in geïnstrumentaliseerde of zelfs 
‘indoctrinerende’ vormen van onderwijs, hetzij ervoor 
kiezen om onderwijs als doel op zich te prioriteren, en 
daarmee de zoektocht naar oplossingen voor problemen 
uit de echte wereld te bannen uit de klas. 

Onze ervaring leert dat het terugbrengen van de hierboven 
uitgewerkte spanning tot een dergelijke tweedeling 
vaker leidt tot verwarring, frustratie en polarisatie dan tot 
het vinden van vruchtbare manieren om de uitdagingen 
die ermee gepaard gaan in de onderwijspraktijk aan te 
pakken. 
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We hebben hier tenslotte te maken met twee zeer 
legitieme zorgen: een bezorgdheid over de dringende 
noodzaak aan een wijdverbreide mobilisatie om 
de gevolgen van ernstige mondiale problemen het 
hoofd te bieden, en een bezorgdheid omtrent de 
‘instrumentalisering’ van het onderwijs die essentiële 
waarden zoals democratie, vrijheid, pluralisme en 
creativiteit bedreigt. 

Dus, in plaats van een of-of keuze, rijst de relevantere 
vraag hoe we educatie kunnen vorm geven waarbij 
leerlingen kunnen omgaan met urgente en verreikende 
maatschappelijke uitdagingen zonder te worden 
gereduceerd tot instrumenten om extern bepaalde 
doelstellingen te realiseren. Wij zijn van mening dat 
het adresseren van echte, wereldse problemen in het 
onderwijs en het betrekken van leerlingen bij het zoeken 
naar oplossingen, unieke educatieve kansen biedt. 
Het realiseren van dit potentieel gebeurt echter niet 
automatisch. Het vereist specifiek didactisch werk en 
specifieke vormen van lesgeven. 

Het opzet van deze bijdrage laat ons niet toe om dit 
didactisch werk in detail uit te werken (zie Van Poeck & 
Östman, 2020 voor een meer diepgaande bespreking). 
Maar op basis van het werk van John Dewey (1938/2015) 
rond Experience and education kunnen we dit 
samenvatten als het gebruiken van maatschappelijke 
problemen voor ‘inquiry’ of onderzoek. 

Onderwijs op basis van onderzoek, verduidelijkt Dewey, 
stimuleert nauwkeurige observatie en reflecterende 
beoordeling. Daarnaast benadert het ideeën als ideeën 
– als hypothesen die het voorwerp zijn van continue en 
nauwgezette studie, testing en herziening – in plaats 
van als definitieve en vanzelfsprekende waarheden. 
Onderwijs gestoeld op onderzoek leidt zo tot een 
oordeel op basis van een breed scala aan informatie en 
tot creatieve, nieuwe ideeën.

In een aantal lopende projecten ontwikkelen we 
een dergelijke aanpak in nauwe samenwerking met 
leerkrachten. De focus ligt daarbij op het adresseren 
van lokaal relevante, sociaal-ecologische uitdagingen in 
samenwerking met actoren uit de lokale gemeenschap. 
De gehanteerde methode – LORET (Locally Relevant 
Teaching’), zie www.loret.se – werd ontwikkeld om 

leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van echte, 
wereldse problemen als uitgangspunt voor boeiend 
onderwijs waarin betrokkenheid bij maatschappelijke 
problemen en het realiseren van pedagogische 
doelstellingen in evenwicht zijn. 

Met LORET ontwikkelen leerkrachten een aanpak voor 
het implementeren van lokaal relevant onderwijs en 
ontwerpen ze lessen die leerlingen meenemen in 
een authentiek probleemoplossingsproces. Dit biedt 
hen mogelijkheden voor ‘studie en oefening’ door het 
probleem te onderzoeken, mogelijke oplossingen te 
bedenken, een oplossingsvoorstel te selecteren ter 
implementatie, en die gekozen probleemoplossing te 
evalueren.

Reflectievragen

We sluiten deze bijdrage af met twee vragen om verdere 
reflectie over dit thema te stimuleren. Ten eerste: moeten 
we duidelijke doelen en vooraf bepaalde uitkomsten 
formuleren voor wereldburgerschapseducatie en, zo 
ja, welke? Als reactie op het risico van indoctrinatie van 
leerlingen met vooraf bepaalde manieren van denken en 
handelen, is een veelgehoorde bewering dat onderwijs 
een open einde moet hebben. 

Men kan zich echter afvragen of dergelijk onderwijs wel 
bestaat. Is onderwijs niet altijd, onvermijdelijk, en op de 
een of andere manier doelgericht? Of, rechtuit gezegd, 
als er geen doel is waarom dan tijd en energie investeren 
in het organiseren of bijwonen ervan? 

In plaats van in tegenstellingen te denken over open 
versus vooraf gedefinieerde leerresultaten, vinden 
wij het vruchtbaarder om na te denken over welke 
doelen wenselijk en gerechtvaardigd zijn vanuit een 
democratisch en pedagogisch oogpunt. Er zijn immers 
essentiële verschillen tussen de diverse doelen die via 
onderwijs kunnen worden nagestreefd. 

Vaardigheden verwerven om afval te reduceren of 
bereidwilligheid stimuleren om te doneren voor 
ontwikkelingssamenwerking gaan bijvoorbeeld uit van 
een heel andere pedagogische benadering – met minder 
ruimte voor vrijheid, creativiteit en pluralisme (Öhman & 
Östman, 2019) – dan bijvoorbeeld empathie opbrengen 
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voor mensen die worden gediscrimineerd, in staat zijn 
om na te denken over de impact van genderrollen, of een 
persoonlijke visie kunnen ontwikkelen met betrekking 
tot een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld. Welke 
doelen willen we dus nastreven? Zijn deze allemaal te 
rechtvaardigen als we beide hierboven uitgewerkte 
bezorgdheden ernstig nemen? Moeten er aanvullende 
doelen worden geformuleerd?

Een tweede vraag is hoe onderwijs te organiseren als 
een authentiek onderzoek rond mondiale problemen? 
Vaak zijn zogenaamde onderzoeksgerichte onderwijs- 
en leerpraktijken nauwgezet uitgewerkte activiteiten 
met als doel om leerlingen iets te laten ‘ontdekken’ dat 
de leerkracht al langvan tevoren wist. Dit is iets helemaal 
anders als leerlingen betrekken bij een authentieke 
zoektocht naar oplossingen voor levensechte problemen. 

Dat laatste biedt hen namelijk de mogelijkheid om 
problemen te adresseren waarvoor noch zij, noch de 
leerkracht bij voorbaat het antwoord of de oplossing 
kennen. Het vereist dus een authentieke zoektocht 
en geen pseudo-onderzoek dat leerlingen op een 
systematische manier begeleidt naar de ‘juiste’ oplossing 
of vooraf gedefinieerde antwoorden op de vraag wat 
‘duurzaam’ of ‘eerlijk’ is.  

Een belangrijke didactische uitdaging is daarom om 
‘geschikte’ problemen te kiezen die een dergelijk 
onderzoek toelaten. Is het nog steeds een authentiek 
probleem of zijn er al kant-en-klare oplossingen 
beschikbaar die wachten op hun implementatie? 

Weet de leerkracht al hoe het moet worden opgelost 
of vereist het ook voor haar/hem verder onderzoek en 
experimenteren? Is er één juist antwoord of kunnen 
verschillende ideeën rond oplossingen worden 
geëxploreerd en vergeleken? Maar ook: is het probleem 
begrijpbaar en bevattelijk voor de leerlingen? Hebben 
ze toegang tot informatie? Is er een mogelijkheid voor 
hen om besluitvorming errond te beïnvloeden of actie te 
ondernemen (direct of indirect)?

We hopen dat deze vragen onderwijsprofessionals 
kunnen inspireren om manieren te vinden om in de klas 
rond mondiale problemen aan de slag te gaan zonder 
van de leerlingen, de nieuwe generatie, instrumenten te 
maken om de visie en plannen voor een betere wereld van 
de oudere generatie te realiseren. 

Deze bijdrage werd ontwikkeld in het kader van een 
project dat financiering ontving van het Horizon 2020 
research and innovation programme van de Europese 
Unie, onder grant agreement No 824522.
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WELK TYPE MENS HEBBEN EDUCATIE 
VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN 
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE 
VOOR OGEN?1 

1Deze bijdrage is een vertaling en herwerking, zij het verlicht en geherstructureerd met een focus op wereldburgerschap, van een artikel dat we in het Frans publiceerden in het 
tijdschrift Éducation et Sociétés (Charlier & Croché, 2018)

Sarah Croché (Université de Picardie Jules Verne) & Jean-Émile Charlier (UCLouvain)

Kort overzicht van de opkomst van de 
duurzaamheidsvereiste

Bewustwording van de sociaaleconomische implicaties 
van ecologische problemen was voor de Verenigde 
Naties vanaf de jaren 1980 aanleiding om steeds 
meer belang te hechten aan duurzame ontwikkeling 
(Pallemaerts 2011). In 2002 werd duidelijk dat de gestelde 
milieudoelstellingen niet bereikt konden worden zonder 
een ingrijpende verandering van de manier waarop de 
samenleving georganiseerd is en de ontwikkeling van 
instrumenten om deze wereldwijde verandering mogelijk 
te maken (Rumpala, 2011). Vanaf dan werd duurzame 
ontwikkeling geleidelijk geïntegreerd in de programma’s 
van internationale organisaties en in onderwijsbeleid. 

• In 2002 kondigden de Verenigde Naties het 
Decennium voor Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling (EDO) aan (2005-2014).

• In 2005 publiceerde de Raad van Europa een 
Aanbeveling over Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling, waarin wordt voorgesteld EDO-
modules in leerplannen te integreren.

• In 2006 nam de Raad van de Europese Unie een plan 
aan dat bevestigt dat “educatie een belangrijke rol 
heeft voor […] het toerusten van alle burgers met de 
sleutelcompetenties om duurzame ontwikkeling te 
realiseren”.

• In 2014 herinnert de UNESCO-wereldconferentie over 
EDO in Aichi-Nagoya aan «de noodzaak om [...] lokale 
en traditionele kennis te respecteren».

• De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) 
worden in september 2015 aangenomen in New 
York. Ze zijn bindend voor alle landen en moeten in 
2030 zijn bereikt.

Deze ontwikkelingen – getekend door debatten over 
de betekenis van het woord «duurzaam», de te nemen 
maatregelen, het tijdschema en de financiering –
hebben bijgedragen tot het vestigen van de aandacht 
op duurzame ontwikkeling en om dit als belangrijk 
referentiepunt te nemen voor elke beleidsafweging in het 
publiek domein.

Duurzame ontwikkeling en de effecten 
ervan in het onderwijs

De goedkeuring van de SDG’s in 2015 bevestigt de plaats 
die duurzame ontwikkeling heeft ingenomen in de 
mondiale politieke cultuur. De SDG’s worden voorgesteld 
als geïntegreerd en ondeelbaar, en bestrijken een breed 
spectrum van actiedomeinen. Onderwijs is een van die 
domeinen. Het wordt opgeroepen om kritisch denken, 
autonomie en empowerment bij lerenden te bevorderen. 
Deze worden gezien als voorwaarden voor duurzame 
ontwikkeling.

SDG 4 heeft tien subdoelen. Door te streven naar «gelijke 
toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen 
van levenslang leren voor iedereen « (Verenigde Naties, 
2015: 14), kondigt deze doelstelling aan dat tegen 2030 
alle kinderen basis- en secundair onderwijs moeten 
krijgen dat leidt tot relevante en effectieve leerresultaten. 
Ze integreert verschillende leermodaliteiten, besteedt 
aandacht aan niet-formeel en privaat onderwijs, benadrukt 
de noodzaak om innovatieve curricula te ontwikkelen die 
opgebouwd zijn rond duurzaamheid en om bij lerenden 
de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die hen in 
staat stellen duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Universaliteit en de inclusie van alle individuen staat 
centraal in de nieuwe agenda, die bepaalt dat aandacht 
moet worden besteed aan het onderwijs voor meisjes en 
kwetsbare groepen (met name gehandicapten, inheemse 
volkeren en migranten).
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Om vooruitgang te boeken en te meten, suggereert 
SDG 4 dat het beleid zich richt op (het bewaken van) de 
resultaten inzake de kwaliteit van onderwijs. 

Het vormen van de Homo Sustainabilis als 
toekomstbeeld van de mens

De SDG’s richten zich op de persoon en beogen een 
Homo Sustainabilis (Croché, 2015) te vormen die 
verandering teweegbrengt. Deze wordt gevraagd om 
de erfenis van het individualisme, die hem is nagelaten, 
op zich te nemen en de excessen die hier mogelijk mee 
samenhangen tegen te gaan (Charlier & Croché, 2018). 
Er wordt van hem verwacht dat hij voortdurend een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag legt in 
zijn interacties met andere individuen, dit in een geheel 
dat het kader van natiestaten overstijgt en in relatie tot 
beslissingen die de toekomst van de planeet bepalen.

Het onderwijs wordt opgeroepen om deze Homo 
Sustainabilis te 
vormen. Het gaat 
erom burgers 
te kneden die 
de principes 
van duurzame 
ontwikkelingin zich 
hebben geïntegreerd 
en die zich op een 
voorspelbare manier 
gedragen, aangezien 
duurzaamheid het 
eerste criterium 
is geworden voor 
hun dagelijkse 
handelingen.

De effecten van 
de acties van de 
Homo Sustainabilis worden beoordeeld en gemonitord. 
Duurzame ontwik-keling is gebaseerd op kwaliteit, en 
die kwaliteit hangt af van permanente evaluatie en con-
trole. Het vereist het anticiperen op en voorkomen van 
potentieel proble-matische situaties en het aanwenden 
van technieken om onzekerheden te reduceren. De 
technische middelen voor deze kwaliteitscontrole en 
onzekerheidsreductie is reeds aanwezig in het onderwijs. In 
de afgelopen jaren werden tal van evaluatie-instrumenten 
geïntroduceerd (het PISA-programma, diensten gericht 
op kwaliteitscontrole, de competentiegerichte aanpak, 

enz.). Deze innovaties gingen gepaard met een discours 
dat individuen voortdurend responsabiliseert.

OESO en de wens om de productie van de 
Homo Sustainabilis te controleren 

SDG 4.7 heeft tot doel ervoor te zorgen “dat alle leerlingen 
kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via 
vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame 
levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, 
de bevordering van een cultuur van vrede en 
geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering 
van culturele diversiteit en van de bijdrage van de 
cultuur tot de duurzame ontwikkeling”. Het betreft het 
aangaan van mondiale uitdagingen en het zoeken van 
oplossingen voor mondiale problemen door middel van 
educatie voor duurzame ontwikkeling die opvoedt tot 
wereldburgerschap en die gevoeligheid cultiveert voor 
vrede en mensenrechten, evenals voor interculturele 

en internationale 
kwesties.

Als gevolg hiervan 
wordt educatie 
voor duurzame 
ontwikkeling nu veel-
vuldig opgenomen 
in internationale 
richtlijnen en wordt 
aandacht besteed 
aan de competenties 
die leerlingen in 
dit gebied opdoen. 
Sinds 2018 omvat 
de PISA-enquête 
van de OESO ook 
een evaluatie van de 
global competence 

van 15-jarige adoles-centen met als doel hun gevoeligheid 
voor duurzame ontwikkeling te meten (OESO, 2018). 
Leerlingen worden uitgenodigd om een vragenlijst in te 
vullen waarin hun kennis en vaardigheden worden getest 
op het vlak van milieu, gezondheid, migratie, armoede, 
gendergelijkheid, hun vermogen om conflicten te 
beheersen, hun openheid voor andere culturen, enz. 
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Deelnemende landen kunnen ook een vragenlijst 
afnemen bij leerkrachten die peilt naar hun 
onderwijspraktijk inzake multiculturele educatie, hun 
vaardigheden inzake conflictoplossing en hun lesgeven 
inzake milieu, armoede, migraties, etc. De OESO (2016: 
14) hoopt op sociale en economische effecten van haar 
steun aan educatie voor duurzame ontwikkeling en 
gelooft dat het realiseren van de vierde SDG «het leven 
op de hele planeet zal veranderen».

Welke politieke vorming via educatie voor 
duurzame ontwikkeling?

SDG 4 promoot een brede opvatting van educatie 
voor duurzame ontwikkeling. Het omvat ook een 
luik wereldburgerschapseducatie die jongeren 
moet aanmoedigen de 17 SDG’s te omarmen. 
Wereldburgerschapseducatie heeft tot doel eco-
verantwoordelijke burgers te vormen, begiftigd met 
een kritisch en reflectief bewustzijn. In die zin heeft 
wereldburgerschapseducatie een onbetwistbare 
politieke dimensie en kan het onderhevig zijn aan de 
kritiek die vaak wordt geuit ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling, met name dat het een drager is van 
een «fundamenteel sociaal-democratisch-ecologisch 
project» (Pestre, 2011).

Jongeren en het maatschappelijk middenveld hebben 
niet gewacht op internationale richtlijnen inzake educatie 
voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. 
In verschillende landen uit verschillende continenten 
(onder andere Australië, Canada, Japan, Duitsland, 
Nederland, Zweden, België, enz.) manifesteerden 
leerlingen en studenten – soms vergezeld van 
arbeidersvakbonden, seniorenverenigingen en sociale 
bewegingen – vanaf het begin van het schooljaar in 
2018 tijdens schooldagen, vaak op vrijdagen (Fridays 
for Future), om een ambitieuzer klimaatbeleid en een 
rechtvaardigere samenleving te eisen. 

Schoolbesturen en ouderverenigingen ondersteunden 
de beweging en probeerden haar een educatieve 
meerwaarde te geven. Het jonge Zweedse meisje Greta 
Thunberg leidde op 15 maart 2019 een wereldwijde 
klimaatstaking, die gepaard ging met jongerenprotesten 
in 123 landen. 

Georganiseerd door verschillende bewegingen (onder 
andere Youth for Climate, Students for Climate, School 
Strike 4 Climate) gingen deze stakingen geleidelijk over 
meer dan enkel het klimaatprobleem en integreerden 
ze ook bredere bezorgdheden (afwijzen van 
overconsumptie en kapitalisme, vraag naar meer sociale 
rechtvaardigheid, bescherming van mensenrechten, 
enz.).

De situatie lijkt paradoxaal: terwijl SDG 4 beoogt om de 
zorg voor duurzame ontwikkeling in schoolcurricula in te 
schrijven teneinde generaties uit te rusten met adequate 
gedragswijzen, antwoorden jonge mensen hierop dat ze 
niet naar school hoeven te gaan om deze gedragswijzen 
over te nemen en kaatsen ze de bal terug naar de 
wereld van de volwassenen en plaatsen ze hen voor hun 
verantwoordelijkheid om de beslissingen te nemen die 
noodzakelijk zijn om de schade aan de natuur als gevolg 
van menselijke activiteiten te beperken. 

Deze mobilisaties tonen aan dat duurzaamheid nu 
deel uitmaakt van de mondiale politieke cultuur. De 
boodschappen die hieromtrent uitgaan van instellingen, 
de media en individuen wijzen allemaal in dezelfde 
richting, wat het bewijs van de geldigheid van de 
ingeslagen richting versterkt. Zelfs de dissonante 
stemmen lijken de algehele samenhang te versterken.

Ook de aandacht die OESO besteedt aan educatie 
voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap 
zal deze focus versterken. De resultaten van de PISA 
Global competence test die zij organiseert, evenals die 
van andere tests, zullen brede publiciteit krijgen. Het 
is zeer aannemelijk dat landen die slecht presteren op 
dit gebied zullen worden aangezet tot het doorvoeren 
van hervormingen van hun systemen teneinde het 
gestelde doel te bereiken om jongeren te vormen 
tot wereldburgers die zich bewust zijn van duurzame 
ontwikkeling.



11

       Referenties

• Charlier, J.-É. & Croché, S. (2018). L’efficacité du dispositif de 
production d’Homo Sustainabilis. Éducation et Sociétés, 42, 
13-29.

• Croché, S. (2015). Produire l’homme au-delà de la modernité et 
de l’État-nation. Manuscrit d’HDR. Amiens: UPJV.

• OESO (2016). Editorial. Measuring what counts in education: 
monitoring the Sustainable Development Goal for education. 
In: OESO (red.). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. 
Parijs: OESO.

• OESO (2018). PISA. Preparing our youth for an inclusive 
and sustainable world. The OECD PISA global competence 
framework. Parijs: OESO.

• Pallemaerts, M. (2011). La constitution économique 
européenne et le ‘développement durable de l’Europe’ (et de 
la planète): balises juridiques pour une économie de marché 
verte et sociale? Revue internationale de droit économique, 
Tome XXV-4, 511-541.

• Pestre, D. (2011). Développement durable: anatomie d’une 
notion. Natures, Sciences Sociétés, 19 (1), Januari-maart.

• Rumpala, Y. (2011). De l’objectif de ‘développement durable’ 
à la gouvernementalisation du changement. Expression des 
effets d’une préoccupation institutionnelle renouvelée en 
France et dans l’Union européenne. Politique européenne, 33, 
119-153.

• Verenigde Naties (2015). Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development. New York: Verenigde 
Naties.



12

WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE OF 
ONTWIKKELINGSEDUCATIE 2.0? 
Gautier Pirotte (Uliège)

Sinds het einde van de  Koude Oorlog is  er binnen de 
sector van internationale ontwikkelingssamenwerking 
een sterke interesse in Global Citizenship Education 
(GCED). Tussen 1992 en 2015 werden op het 
internationale toneel een tiental teksten over dit 
onderwerp aangenomen, met name door UNESCO (en 
het Integrated Framework of Action on Education for 
Peace, Human Rights and Democracy aangenomen 
in 1995), het North-South Centre van de Raad van 
Europa (met in 1997 het Global Education Charter, 
en daarna de Verklaring van Maastricht uit 2002, 
die het Europese strategische kader vaststelt voor 
wereldburgerschapseducatie in Europa tegen 2015) of 
de Verenigde Naties (onder andere het Education First 
Initiative van secretaris-generaal Ban Ki-moon in 2012 en 
natuurlijk de opname van wereldburgerschapseducatie 
in SDG 4).1 

Parallel aan deze institutionele erkenning nemen 
ook de pedagogische activiteiten en ervaring rond 
wereldburgerschapseducatie op het terrein toe, dit 
voornamelijk in het Westen (en met name in Noord-
Amerika, Groot-Brittannië en Australië) (Sant et al., 2018).

Illustratief voor het institutionele denken over 
wereldburgerschapseducatie is de definitie van het 
North-South Centre van de Raad van Europa. Daarin 
wordt wereldburgerschapseducatie omschreven 
als een verzamelpunt voor verschillende ‘educaties’ 
(vredeseducatie, milieueducatie, interculturele educatie, 
ontwikkelingseducatie). 

Als zodanig wordt ontwikkelingseducatie, dat in België 
voornamelijk door ngo’s in de praktijk wordt gebracht, 
zowel erkend als opgenomen in meer algemene kader 
dat zich niet langer beperkt tot het sensibiliseren van 
burgers over Noord/Zuid-kwesties. België volgt deze 
beweging van institutionele erkenning en promotie van 
wereldburgerschapseducatie ‘van bovenaf’. 

1 “Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming 
omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburger-
schap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling” (https://www.sdgs.be/nl/sdgs/4-kwaliteitsonderwijs).
2 De term ‘solidair’ wordt door Franstalige Belgische ngo’s toegevoegd teneinde de nadruk te leggen op de dimensie van solidariteit die deze transformatieve educatie moet 
bewerkstelligen. Het doet echter geen afbreuk aan de klassieke institutionele opvattingen van wereldburgerschapseducatie of éducation à la citoyenneté mondiale (ECM). 
Daarom plaatsen we de S van ‘solidaire’ tussen haakjes om het verband tussen ECM(S) en ECM te onderstrepen.

In 1997 lanceerde de toenmalige staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Réginald Moreels, een 
promotiecampagne voor ontwikkelingseducatie en 
mondiale vorming genaamd ‘Annonce la Couleur / 
Kleur Bekennen’. Vanaf 2003 werd dit programma 
ondergebracht bij BTC (later Enabel) en gestructureerd 
rond wereldburgerschapseducatie. Binnen de niet-
gouvernementele sector komt de verruiming naar 
wereldburgerschapseducatie later en is ze vooral het 
resultaat van de inzet van ngo’s.

Aan Franstalige zijde produceerde de werkgroep 
ontwikkelingseducatie binnen ACODEV in 2016 een 
raamwerk voor onderwijs voor ‘l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire’ of ECM(S).2 Dit referentiekader 
(ACODEV, 2016) bakent het werkingsgebied van 
wereldburgerschapseducatie af door de doelstellingen 
ervan te definiëren (“bijdragen aan de opbouw van 
rechtvaardige, duurzame, inclusieve en solidaire 
samenlevingen door individuele en collectieve acties van 
burgers te versterken”), alsook diens missies (onderwijs, 
mobilisatie van burgers en belangenbehartiging) en 
de strategieën in relatie tot deze missies. Het raamwerk 
plaatst ECM(S) volgens ACODEV op het kruispunt van 
drie sectoren: ontwikkelingssamenwerking, onderwijs 
(formeel en informeel) en ‘het sociale’ (hier vertaald als 
sociale bewegingen) .

Dit door de Franstalige ngo’s aangenomen 
referentiekader biedt hen tegelijkertijd een 
drievoudige kans. Ten eerste, door hun activiteiten rond 
bewustmaking, onderwijs en belangenbehartiging 
nu onder de vlag van wereldburgerschapseducatie 
te plaatsen, werken ngo’s aan het versterken van hun 
maatschappelijk draagvlak. Zo geeft het raamwerk aan 
dat wereldburgerschapseducatie «door het stimuleren 
en transfereren van een aantal verontwaardigingen en 
verzetsgronden de betrokkenheid van burgers bij sociale 
bewegingen en andere vormen van sociale participatie 
bevordert”. 
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Op die manier herpositioneren de ngo’s zichzelf dus als 
organisaties die collectieve mobilisatie en steun voor 
hedendaagse sociale bewegingen stimuleren. Ten tweede 
vond de goedkeuring van het referentiekader plaats kort 
voor de invoering van het vak burgerschap in het Franstalig 
basis- en secundair onderwijs in september 2017. 

Dit geeft de ngo’s de kans om hun aanwezigheid in 
het formele onderwijs te consolideren, ook al zijn de 
pedagogische vaardigheden van hun medewerkers nog 
niet altijd verzekerd en moeten deze dus verder 
worden versterkt (Centre Nord-Sud Conseil de 
l’Europe, s .d.).

Ten slotte markeert de verschuiving van 
ontwikkelingseducatie naar wereldburgerschaps-
educatie binnen de sector van ontwikkelings-
samenwerking twee belangrijke breekpunten. 
Deze nopen tot een hernieuwing van de positie 
van ngo’s actief in dit domein die niet geheel vrij is 
van risico’s. Enerzijds impliceert het omarmen van 
wereldburgerschapseducatie dat de Noord-Zuid-
as – die sinds hun ontstaan de legitimerende basis 
vormde voor de tussenkomst van ngo’s op het vlak 
van internationale hulp – opgaat in het dominante 
‘nieuwe’3 paradigma van onderlinge afhankelijkheid. 

Dit paradigma, geboren in het tijdperk van 
globalisering dat we nu beleven, benadrukt de 
opkomst van planetaire uitdagingen, van nieuwe 
actoren in de internationale hulp (vooral in het 
Zuiden), van de complexiteit om de planetaire 
uitdagingen te kunnen vatten, en vooral ook van 
de wederzijdse invloed van sociale, economische, 
politieke of milieuproblematieken die in de vier 
uithoeken van de planeet worden waargenomen.4 

Als gevolg hiervan impliceert de verschuiving van 
ontwikkelingseducatie naar wereldburgerschapseducatie 
een nieuwe legitimering van ngo’s, wier belangrijkste 
expertise tot nu toe was gebaseerd op hun ervaring 
in ontwikkelingslanden en rond mobilisatie 
en belangenbehartiging inzake Noord/Zuid-
kwesties. Anderzijds schept het omarmen van 
wereldburgerschapseducatie de mogelijkheid om afstand 
te nemen van het dubbelzinnige en omslachtige concept 
van ontwikkeling, dat al zo lang het voorwerp uitmaakt 
van heel wat kritiek (zie welgekende voorbeelden: Sachs & 
Esteva, 1996; Latouche, 1986). 

3 De wortels van dit paradigma zijn oud en worden geïdentificeerd in het rapport van de Dag Hammarskjöld Foundation van 1975 getiteld ‘What Now? Another development!’.
4 In die zin ligt de verschuiving naar wereldburgerschapseducatie volledig in lijn met de beleidsnota van ACODEV en de NGO-federatie, en zoals besproken op de ontwikke-
lingssamenwerkingsbijeenkomst van 2015 getiteld ‘Quel avenir pour les ONG au 21e siècle ? ‘. Deze nota verdedigt duidelijk het verlaten van de Noord/Zuid-as voor analyse en 
interventie. Die wordt geacht definitief verleden tijd te zijn gezien de associatie met «coopération de Papa» (sic!) die aan de basis ligt van «de zogenaamde ‘traditionele’ ontwikke-
lingssamenwerking», die zijn “vervaldatum zou hebben overschreden” (re-sic).

Maar is de vervanging van ontwikkelingseducatie door 
wereldburgerschapseducatie voldoende om los te komen 
van deze kritieken van blind en destructief universalisme, 
van eurocentrisme en postkoloniaal paternalisme die 
zo vaak geassocieerd worden met ‘ontwikkeling’? Hoe 
voorkomen dat wereldburgerschapseducatie uiteindelijk 
louter verwordt tot ontwikkelingseducatie 2.0? Het 
antwoord ligt ongetwijfeld in de manier waarop actoren 
in de sector van wereldburgerschapseducatie in België en 
elders omgaan met volgende drie uitdagingen.

De eerste van deze uitdagingen houdt verband met het 
effect van een zekere inertie die kan optreden binnen de 
sector van ontwikkelingssamenwerking. Ngo’s hebben, 
in iets meer dan een halve eeuw tijd, een solide expertise 
uitgebouwd inzake ontwikkelingseducatie. Dit tot op 
een punt dat het voor hen niet altijd evident is om zich 
zomaar van de ene dag op de andere te ontdoen van 
bepaalde (slechte) gewoonten die sterk verankerd zijn 
(geprivilegieerde schoolnetwerken, de associatie tussen 
wereldburgerschapseducatie en fondsenwerving, …). Deze 
inertie heeft ook gevolgen voor de delicate onderneming 
om progressief afstand te nemen van de Noord/Zuid-
as. Deze bood ngo’s immers een coherent denk- en 
interventiekader en garandeerde uiteindelijk ook hun 
legitimiteit om in te grijpen in de openbare ruimte.
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De mobilisatie van clichés over onze geglobaliseerde 
en onderling steeds meer verbonden wereld zal op 
zich niet volstaan om deze legitimiteit en samenhang 
opnieuw op te bouwen.

Ten tweede is het geenszins zeker dat 
wereldburgerschapseducatie – in vergelijking met 
ontwikkelingseducatie (en de meeste transformatieve 
educaties) – wel vrij is van de kritiek van blind 
universalisme en eurocentrisme. Het concept van 
wereldburgerschap zelf is al het voorwerp geweest 
van meerdere postkoloniale kritieken (onder andere 
Jefferess, 2008; Andreotti & De Souza, 2013) die de 
universele representativiteit ervan in twijfel trekken. 
Dit tot op het punt dat ze zich, net als de filosoof Nigel 
Dower (2008), afvragen of ‘we allemaal wereldburgers 
zijn of slechts enkelen onder ons?’. 

En deze critici herinneren ons aan het 
bestaan van niet-westerse benaderingen van 
wereldburgerschapseducatie5die stammen van vóór de 
institutionele aandacht vanaf de millenniumwisseling. 
Het in overweging nemen van deze niet-westerse 
benaderingen in een poging tot collectieve constructie 
van een ‘ont-westerse’ wereldburgerschapseducatie 
vormt de tweede uitdaging die actoren in de sector van 
wereldburgerschapseducatie nu moeten aanpakken.

Deze tweede uitdaging hangt samen met een derde. Die 
impliceert dat een reactie nodig is op het van bovenaf 
definiëren van wereldburgerschapseducatie aan de 
hand van meer bottom-up en op planetaire schaal 
gedeelde toe-eigeningen. Wereldburgerschapseducatie 
werd herdacht door internationale instellingen 
vanuit een overwegend liberaal perspectief, waarbij 
met name de nadruk wordt gelegd op individuele 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de evolutie van 
onze planeet. Dit proces van institutionalisering heeft 
de geschiedenis van wereldburgerschapseducatie 
herschreven. Bottom-up dynamieken uit het verleden 
en heden worden buiten beschouwing gelaten, en de 
politieke en zelfs contestaire dimensie ervan wordt 
afgezwakt.6

Zonder dit fundament berust de van bovenaf gepromote 
invulling van wereldburgerschapseducatie op een 
kunstmatige basis, ingegeven door goede bedoelingen, 
maar losgekoppeld van de realiteit van een rijk en 
complex terrein. 

5 Benaderingen die zijn geïnspireerd door de Afrikaanse filosofie van Ubuntu worden dan regelmatig genoemd. Terloops moet worden opgemerkt dat internationale 
agentschappen zoals UNESCO kennis hebben genomen van deze kritiek (cf. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456_fre). 
6 Denk aan de krachttoer van de ‘Declaration of Oran’ door Gary Davis voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs in 1946 en aan het 
‘Front des Citoyens du Monde’ dat aan het begin van de Koude Oorlog het leven schonk aan een eerste geglobaliseerde burgerlijke staat en een handvest van 
geglobaliseerde gemeenschappen 

Zonder een democratisering van wereldburgerschaps-
educatie zal het op zijn best een weldadigheidsproject 
blijven van altruïstische westerlingen die hun 
oogkleppen willen afwerpen, maar dat wordt beperkt 
door een vertekenende, paternalistische en destructieve 
universalistische institutionele vooringenomenheid.

De oplossing voor deze uitdagingen ligt ongetwijfeld 
in het voortzetten van de erkenning en verkenning van 
niet-westerse benaderingen van wereldburgerschap 
en wereldburgerschapseducatie. De volgende 
stap is dan om in te zetten op de ‘bottom-up’ co-
constructie van een hier en elders gedragen vorm 
van wereldburgerschapseducatie. Deze opening van 
wereldburgerschapseducatie voor populaire en niet-
westerse insteken zal de actoren die ermee aan de 
slag gaan er misschien toe brengen om de plaats van 
de Noord/Zuid-as in het paradigma van onderlinge 
afhankelijkheid op geïnformeerde wijze opnieuw te 
beoordelen... 

          Referenties

• ACODEV (2016). Référentiel: L’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire Actions d’éducation, de mobilisation 
et de plaidoyer. Brussel: ACODEV (https://www.acodev.be/
ressources/referentiel-de-leducation-citoyenne-mondiale-
et-solidaire-2016).

• Andreotti, V. & De Souza, L. M. (2013). Postcolonial 
Perspectives on Global Citizenship Education. Londen: 
Routledge.

• Centre Nord-Sud Conseil de l’Europe (s.d.), Formations 
de Formateurs (https://www.coe.int/fr/web/north-south-
centre/training-for-trainers).

• Dower, N. (2008). Are we all global citizens or only some 
of us are global citizens? The relevance of this question to 
Education. In: Abdi, A. A. & Shultz L. (red.). Educating for 
Human rights and Global Citizenship, New York: SUNY Press, 
pp. 39-54.

• Jefferess, D. (2008). Global Citizenship and the cultural 
politics of benevolence. Critical Literacies, 2 (1), 27-36 p.

• Latouche, S. (1986). Faut-il refuser le développement. Parijs: 
PUF.

• Sachs, I. & Esteva, G. (1996). Des ruines du Développement. 
Parijs: Ecosociété.

• Sant, E., Davies I., Pashby, K. & Shultz, L. (2018). Global 
Citizenship Education. A Critical Introduction to Key Concept 
and Debates. Londen: Bloomsbury.



15

KAN JE WERELDBURGERSCHAPS-
EDUCATIE METEN? 

Ellen Claes (KU Leuven)

Introductie

De afgelopen jaren is er veel gezegd over de (on)
wenselijkheid van burgerschapseducatie buiten de 
privésfeer. Burgerschap als concept blijft echter niet 
beperkt tot het afzonderlijke individu. In zijn kern wordt 
burgerschap immers altijd gedefinieerd in relatie tot 
anderen en tot maatschappelijke instellingen. Omdat 
(wereld)burgerschapseducatie tegenwoordig op vele 
scholen in de praktijk wordt gebracht, is het noodzakelijk 
om na te gaan of wat er in dit soort educatie wordt 
gedaan weldegelijk ‘goed’ burgerschap bevordert met 
het oog op toekomstige generaties.

 In een tijd waarin jongeren worden geconfronteerd 
met heel wat uitdagingen inzake de duurzaamheid 
van de samenleving is het niet legitiem om te claimen 
dat burgerschap iets is dat ze zelf moeten ontcijferen 
en kunnen we burgerschapseducatie op school zeker 
legitimeren, maar dan moeten we ook een degelijk 
inzicht krijgen in wat de impact is van de input die we 
hen daar geven. Daarom hebben wij als samenleving 
de verantwoordelijkheid om burgerschap concreter te 
maken, ook in onze pogingen om het te meten. 

In deze tekst onderzoeken we hoe we burgerschaps-
praktijken in het onderwijs kunnen meten. Ook 
bespreken we mogelijke valkuilen en doen we 
suggesties om onze kennis over het meten van (wereld)
burgerschapseducatie te vergroten. 

Het belang van het definiëren van 
burgerschap en burgerschapseducatie

Wanneer we het hebben over wereldburgerschaps-
educatie is het voor de meeste mensen niet evident om 
dit precies te gaan omschrijven. Er bestaan inderdaad 
heel wat definities van (wereld)burgerschap en het is dus 
al bij de eerste stap – het bepalen van het concept dat we 
willen operationaliseren – dat (wereld)burgerschap een 
betwist karakter krijgt. 

Bij het meten van wereldburgerschap is het daarom van 
essentieel belang om aan te geven welke definitie van het 
concept we gebruiken en waarom deze definitie volgens 
ons de meest correcte is. In een Europese context kan 
een definitie van burgerschap en burgerschapseducatie 
gevonden worden in juridische documenten zoals het 
‘Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie’ 
(Europese Unie, 2012) en referentiekaders zoals het 
‘Reference Framework of Competences for Democratic 
Culture’ (RFCDC) (Raad van Europa, 2016). 

Dit laatste is het resultaat van een zorgvuldige analyse 
en audit door experten van meer dan 101 bestaande 
modellen van democratische en interculturele 
competenties. Bijkomende meerwaarde is dat hierbij 
enkel die aspecten werden weerhouden die theoretisch 
deugdelijk bleken alsook relevant voor onderwijsbeleid 
en -praktijk in een groot aantal Europese landen (47 
lidstaten).

Als we deze teksten van naderbij bekijken, wordt 
het duidelijk dat de belangrijkste doelen van 
burgerschapseducatie gericht zijn op de ontwikkeling van 
burgerschapscompetenties. Burgerschapscompetenties 
worden gedefinieerd als “the ability to mobilize and 
deploy relevant values, attitudes, skills, knowledge and/or 
understanding to respond appropriately and effectively 
to the demands, challenges and opportunities that are 
presented by democratic and intercultural situations. 
Competence is treated as a dynamic process in which 
a competent individual mobilizes and deploys clusters 
of psychological resources in an active and adaptive 
manner in order to respond to new circumstances as 
they arise” (Raad van Europa, 2016: 10). 
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De uitdaging van operationalisering

Hoewel we, door burgerschapseducatie te koppelen 
aan dergelijke algemene referentiekaders, al een 
nauwkeuriger beeld en reikwijdte krijgen van wat we 
moeten meten, is een goede operationalisering hiervan 
vaak geen vanzelfsprekende stap. Bij de operationalisering 
moeten we steeds voor ogen houden met welk doel we 
burgerschapseducatie willen meten. 

Wanneer het doel is om algemene conclusies te trekken 
over burgerschapseducatie in een land, is het afnemen 
van grootschalige enquêtes de meest geschikte 
werkwijze. Wanneer we onze eigen lespraktijk in het 
kader van burgerschapseducatie willen verfijnen, kunnen 
we beter een beroep doen op open vragen of interviews 
met leerlingen. In beide gevallen is het evenwel cruciaal 
om op basis van de gehanteerde definitie geschikte 
indicatoren af te leiden.

Voor bevragingen op grote schaal is het nodig om in 
eerdere studies op zoek te gaan naar gevalideerde en 
geschaalde descriptoren die passen bij het gebruikte 
theoretisch kader. In sommige referentiekaders, zoals de 
RFCDC, hebben academici dergelijke indicatoren reeds 
geïdentificeerd. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het 
werk van Barrett (2020). 

Wanneer we deze descriptoren erop naslaan, zien we dat 
ze op zo’n manier zijn geformuleerd dat ze waarneembaar 
en beoordeelbaar zijn met behulp van de SMART-
principes voor het formuleren van leerresultaten. 

Een volgende stap is dan om te kijken of er al instrumenten 
bestaan die aan deze descriptoren zijn gekoppeld. 
Dit wil zeggen: enquêtes met schalen en items. Om 
wereldburgerschapseducatie op scholen te meten, kan 
men bijvoorbeeld denken aan de International Civic and 
Citizenship Education Study (2009, 2016) en de PISA 2018 
Global Competence Questionnaire. 

Ook in een meer kwalitatieve studie is het koppelen van 
de latente constructen waarin we geïnteresseerd zijn aan 
descriptoren noodzakelijk. Ook hier moeten we dus weten 
wat we precies willen meten vooraleer we goede vragen 
kunnen stellen aan de leerlingen. Hoewel we bijvoorbeeld 
uit grootschalige bevragingen weten dat open discussies 
over politieke en sociale kwesties in een klas samengaan 
met een hogere burgerschapskennis, hebben we geen 
zicht op hoe dit proces precies werkt. Het ontbreekt ons 
aan de nodige informatie met betrekking tot de kwaliteit 
van deze discussies om meer substantiële uitspraken te 
kunnen doen.

Wanneer we bijvoorbeeld willen nagaan of we in de 
klas een goed ‘open klasklimaat’ hebben gecreëerd, 
volstaat het niet om leerlingen louter te vragen of ze 
het gevoel hebben dat ze vrijuit kunnen spreken in de 
klas. Waarschijnlijk leidt deze vraag tot heel wat sociaal 
wenselijke antwoorden die niet noodzakelijk terug te 
brengen zijn tot de interventies die werden uitgevoerd 
om een open klasklimaat te stimuleren. 

De vragen die we aan de leerlingen stellen, moeten 
daarom gerelateerd zijn aan wat er tijdens de les 
gebeurde. Werd bijvoorbeeld de Black Lives Matter 
beweging besproken, dan moeten we eerst beoordelen 
wat de leerlingen over dit onderwerp hebben onthouden, 
om vervolgens te bepalen hoe ze zich voelden over de 
specifieke discussie over dit onderwerp in de klas. De 
vragen die we stellen, hangen dus af van de specifieke 
doelen die we op een waarneembare en beoordeelbare 
manier moeten vooropstellen.

Samengevat: meten kan weten zijn, maar we moeten 
eerst een heel goed zicht hebben op wat we precies 

willen meten vooraleer dit het geval is.

Interpreteren van resultaten in het licht van 
operationaliseringskeuzes

Na een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt van 
de doelstellingen die we willen bereiken met het meten 
van wereldburgerschapseducatie en het koppelen van 
definities aan specifieke indicatoren en instrumenten, 
mogen we de keuzes die we gemaakt hebben niet 
vergeten bij het bespreken van de mogelijke impact van 
burgerschapseducatie. 
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Eerst en vooral kunnen bij het interpreteren van de 
resultaten van grootschalige bevragingen doorgaans 
geen echte oorzakelijke claims worden gedaan. Causale 
claims zijn mogelijk bij longitudinale, grootschalige 
panelstudies of meer experimentele onderzoeksdesigns. 
Echter, longitudinale studies over burgerschapseducatie 
ontbreken vaak en worden ook geconfronteerd met een 
te grote uitval van (bepaalde) respondenten. 

Hoewel (kleinschalige) cross-sectionele studies 
wel kunnen bijdragen aan ons begrip van 
wereldburgerschapseducatie, laten ze niet toe 
om iets te zeggen over de ontwikkeling van 
wereldburgerschapscompetenties doorheen de 
schoolloopbaan. Zeker om de duurzame impact van 
burgerschapseducatie na te gaan, is meer longitudinaal 
onderzoek nodig. In België kunnen we in dit opzicht 
inspiratie putten uit de ‘Belgische Politieke Panel Studie’, 
internationaal is de ‘Citizenship Education Longitudinal 
Survey’ een belangrijke referentieonderzoek.

Bij het raadplegen van de resultaten van cross-sectioneel 
onderzoek moet men er daarom rekening mee houden 
dat de resultaten correlaties representeren en dat 
zelfselectie-effecten en/of omgekeerde causaliteit 
niet uitgesloten kunnen worden. In het voorbeeld van 
het open klasklimaat voor discussie hierboven kan dit 
betekenen dat leerlingen met meer burgerschapskennis 
aangeven dat het klasklimaat opener is, of dat leerlingen 
met een hogere burgerschapskennis zelf kiezen voor 
scholen met een open debatcultuur. Deze alternatieve 
verklaringen moeten in gedachten worden gehouden 
bij het bespreken van goede praktijken inzake 
burgerschapseducatie gebaseerd op grootschalige 
bevragingen.

Daarnaast hebben ook meer kwalitatieve evaluaties 
door leerkrachten in de klas duidelijk hun beperkingen, 
zeker als het gaat over de veralgemeenbaarheid van 
de bevindingen naar andere groepen. Desalniettemin 
kunnen zij de leerkracht ontegensprekelijk iets leren over 
zijn of haar lespraktijken inzake burgerschapseducatie 
voor die specifieke groep waaraan hij of zij lesgaf in die 
specifieke periode.

Last but not least blijft het beoordelen van 
wereldburgerschapseducatie een lastige onderneming 
omdat veel van de doelen betrekking hebben op 
gedragingen van leerlingen in de maatschappij ook 
buiten de school (bijvoorbeeld maatschappelijk 
engagement) en/of attitudes (bijvoorbeeld het 
vertrouwen om met politieke thema’s zelf aan de slag te 
gaan). 

Het is altijd moeilijker om latente concepten met 
betrekking tot gedrag en attitudes te meten. Bovendien 
is het, anders dan bij andere eindtermen, ook op vlak 
van (wereld)burgerschapskennis moeilijker om vast te 
leggen wat als ‘voldoende kennis’ wordt beschouwd. 
Hiervoor zijn de afgelopen jaren echter wel aanzienlijke 
inspanningen geleverd (bijvoorbeeld in het ICCS-
onderzoek van 2016). 

Conclusies 

Wanneer we ervoor kiezen om kinderen op school op te 
voeden tot (wereld)burgers, moeten we ook weten of 
wat we doen wel gekoppeld is aan het bereiken van de 
doelen die dit soort educatie voorschrijft. In die zin moet 
wereldburgerschapseducatie worden benaderd als elk 
ander vak (bijvoorbeeld wiskunde) als het gaat om het 
meten van de prestaties van leerlingen. Zonder te meten 
wat we doen, zijn we niet in staat om ook een zicht te 
krijgen op mogelijke ongunstige effecten van educatie 
voor wereldburgerschap op school. De manier om dit te 
meten hangt af van de doelen die we nastreven. 

Over het algemeen geniet een combinatie van 
verschillende soorten metingen de voorkeur, met 
andere woorden indien algemene kwantitatieve 
bevragingen (die kunnen dienen als een thermometer 
voor de kwaliteit van burgerschapsonderwijs in een land) 
worden aangevuld met meer kwalitatieve diepgaande 
studies (die naar meer specifieke doelen in welbepaalde 
contexten kunnen kijken). 
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