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De aandacht voor zowel wereldburgerschaps-
educatie (WBE) als educatie voor duurzame 
ontwikkeling (EDO) zit in de lift. De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
spelen hierin een niet te onderschatten rol. SDG 4.7 
schuift het verankeren van WBE en EDO naar voor bij 
de  invulling van kwaliteitsvol onderwijs. 

Gezien hun uitgesproken mondiale karakter worden 
zij beschouwd als de kaders bij uitstek om globale 
uitdagingen binnen te brengen op school en via het 
onderwijs een duurzamere en rechtvaardigere wereld 
mogelijk te maken. De SDGs verduidelijken echter 
niet hoe de verhouding tussen WBE en EDO precies 
begrepen moet worden. 

In het zog van hun toenemende populariteit klinkt bij 
educatieve WBE- en EDO-aanbieders dan ook steeds 
vaker de vraag naar wat beide educaties precies 
verbindt en onderscheidt. In deze issue paper wordt 
geen pasklaar antwoord gegeven, maar wel een aantal 
inzichten en aanknopingspunten in dit conceptuele 
vraagstuk. 

Courante voorstelling: WBE en EDO Courante voorstelling: WBE en EDO 
als twee overlappende, maar aparte als twee overlappende, maar aparte 
domeinen domeinen 

Het is courant om WBE en EDO als twee aparte, naast 
elkaar bestaande domeinen te beschouwen. Dit zien 
we niet alleen in de SDGs maar ook in de academische 
wereld en educatieve praktijk. Kruisbestuivingen niet 
te na gesproken, leert een blik op de gespecialiseerde 
literatuur dat beiden een eigen onderzoekstraditie 
vertegenwoordigen met eigen onderzoeksinstituten, 
referentiewerken en publicatiekanalen. 

Het belang van (tradities in) financiering mag hierbij 
niet onderschat worden. Als twee aparte domeinen 
streven WBE en EDO immers elk voor een plaatsje in 
de vaak reeds goed gevulde onderwijsbeleidsagenda, 
schoolcurricula en -projecten.

De voorstelling van WBE en EDO als twee aparte 
domeinen vinden we in sterke mate terug bij UNESCO, 
het agentschap dat een belangrijke speler is in hun 
promotie. UNESCO ontkent daarbij de verstrengeling 
tussen beide educaties niet. In een poging om meer 
conceptuele duidelijkheid te scheppen, wijdde het 
in 2016 een brochure specifiek aan de gelijkenissen 
en verschillen tussen WBE en EDO (UNESCO, 2016). 
In de brochure, opgevat als een handzame gids 
voor leerkrachten, worden beide educaties in een 
complementaire yin-yang-relatie ten opzichte van 
elkaar geplaatst.

Voor UNESCO zijn WBE en EDO met andere woorden 
twee op zich staande maar even essentiële educaties 
die enkel succesvol kunnen zijn indien ze allebei 
voldoende aandacht krijgen. Hun gemeenschappelijk 
doel is om leerlingen te helpen uitgroeien tot actoren 
die bijdragen aan een meer rechtvaardige, vredevolle, 
tolerante, inclusieve en duurzame wereld. Volgens 
UNESCO delen WBE en EDO daartoe een aantal 
identieke vertrekpunten: 

• Ze richten zich op mondiale uitdagingen: 
klimaatverandering, conflicten, genderongelijk-
heid, milieuvervuiling, terrorisme, enzovoort. 

• Ze willen bijdragen aan eenzelfde dringende 
noodzaak: het veranderen van de manier 
waarop mensen met elkaar en met de planeet 
samenleven. 

• Ze hanteren een vergelijkbare pedagogische 
aanpak: een holistische pedagogie die verder 
gaat dan specifieke leerinhouden en -uitkomsten, 
maar ook aandacht schenkt aan de leerprocessen 
en -omgeving. 

• Ze besteden aandacht aan ruimere vaardigheden 
en attitudes zoals  samenwerken, communicatie 
en kritisch denken. 

• Ze dienen een transformatief doel: de nadruk 
ligt op actie, verandering en maatschappelijke 
transformatie “with the aim to empower learners 
of any age, in any education setting, to transform 
themselves and the society they live in” (UNESCO, 
2016, p. 10).
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WBE en EDO gaan met dit alles volgens UNESCO 
weliswaar elk vanuit hun eigen invalshoeken aan 
de slag. Bij wereldburgerschap staan de universele 
waarden van mensenrechten, democratie en non-
discriminatie centraal en wordt ingezet op een gevoel 
van lidmaatschap van een gedeelde mensheid, 
alsook op actie met het oog op een betere wereld en 
toekomst. De typische thema’s die onder de noemer 
van WBE behandeld worden, liggen in lijn met deze 
focus en beslaan onder meer vrede, mensenrechten, 
intercultureel begrip, respect voor diversiteit, 
tolerantie en inclusiviteit. 

Tot de kern van duurzame ontwikkeling behoort 
volgens de UNESCO-brochure dan weer vooral het 
aan de kaak stellen van sociale, economische en 
milieukwesties – klimaatverandering, biodiversiteit, 
rampen, duurzame consumptie, armoede, enzovoort 
– met als doel een ontwikkelingsmodel te realiseren 
dat tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder 
te raken aan de mogelijkheden van toekomstige 
generaties om ook aan hun noden tegemoet te komen. 

Elders vat UNESCO het voornaamste onderscheid 
tussen WBE en EDO als volgt samen: “Global 
citizenship education is more associated with 
global challenges related to peace and conflict, and 
education for sustainable development with global 
challenges related to environmental warnings and 
natural resources” (UNESCO, 2017, p. 3).

Alternatieve voorstelling: EDO als deel Alternatieve voorstelling: EDO als deel 
van WBE, of omgekeerdvan WBE, of omgekeerd

Velen in de EDO- en WBE-sectoren kunnen zich 
echter niet (meer) helemaal vinden in deze opdeling. 
Zij zullen zich verzetten tegen de stelling dat EDO 
enkel gericht is op ecologische kwesties, en WBE zich 
zou beperken tot de meer sociaal-maatschappelijke 
aangelegenheden. Een ander gemeenschappelijk 
kenmerk van beide educaties is dan ook hun 
alomvattendheid. Het zijn allebei paraplubegrippen. 

Onder hun respectievelijke vlaggen gaat een brede, 
gevarieerde waaier aan thema’s, ideeën en praktijken 
schuil. Deze eigenschap zorgt er soms voor dat WBE 
en EDO in bepaalde conceptuele voorstellingen niet 
naast, maar onder mekaar gepositioneerd worden. 
Afhankelijk van het vertrekpunt en van wie aan het 
woord is, wordt EDO in dergelijke modellen dan tot 
WBE gerekend, of omgekeerd. 

Mannion, Biesta, Priestley en Ross (2011) tonen 
bijvoorbeeld aan hoe in het zog van een curriculaire 
globale wende in het Verenigd Koninkrijk diverse 
educatieve lijnen samenkomen in WBE. 

Het is er volgens hen uitgegroeid tot het 
knooppunt van betekenis waarin enkele tradities 
en specifiekere educaties een onderkomen vinden. 
Van milieu-educatie over vredeseducatie en 
ontwikkelingseducatie tot burgerschapseducatie: 
allen hanteren ze steeds meer een globaal perspectief 
en lijken ze de krachten te bundelen onder de noemer 
van WBE. Ook EDO beschouwen de auteurs als een 
lijn die in WBE uitmondt.

Van Poeck en Loones (2010) omschrijven ook 
EDO als een verbindend concept, waaraan vanuit 
verschillende invalshoeken gewerkt kan worden. 
Het beperkt zich volgens hen niet tot natuur- en 
milieueducatie, zoals soms verkeerdelijk wordt 
aangenomen. Andere educaties zoals vredeseducatie 
en mondiale vorming zijn eveneens vruchtbaar 
terrein om EDO in de praktijk te brengen. 

Maar ook voor WBE is de expliciete belangstelling 
binnen EDO gegroeid. Dit gebeurde hoofdzakelijk om 
tegemoet te komen aan de kritiek dat EDO te weinig 
in staat zou zijn om zijn transformatieve ambities te 
realiseren. Volgens Nambiar en Sarabhai (2015) is het 
bevorderen van wereldburgerschap zo uitgegroeid 
tot een specifieke doelstelling binnen het ruimere 
EDO-verhaal.  

Inhoudelijke en pedagogische Inhoudelijke en pedagogische 
convergenties tussen WBE en EDOconvergenties tussen WBE en EDO

De verschillende manieren waarop de verhouding 
tussen WBE en EDO wordt voorgesteld, kunnen 
aanleiding geven tot verwarring. Inzicht in de 
uiteenlopende oorzaken van de verstrengeling van 
beide educaties kan een houvast bieden. Zowel 
inhoudelijk als pedagogisch lijken WBE en EDO 
steeds meer naar mekaar toe te groeien.

Op de eerste plaats is er in de evolutie van WBE en EDO 
sprake van inhoudelijke verruiming, die de overlap 
tussen beiden vergroot. Hun ontwikkeling belichaamt 
een beweging weg van one-issue-denken richting 
een meer holistische benadering die recht probeert 
te doen aan de realiteit van een globaliserende, 
steeds meer inherent verbonden samenleving. Aan 
hun oorsprong liggen wel andere vertrekpunten. WBE 
en EDO hebben met andere woorden verschillende 
conceptuele wortels.

Een van de voornaamste fundamenten van WBE ligt 
in ontwikkelingseducatie (Bourn, 2020). Initieel had 
deze educatie vooral tot doel om mensen in het 
‘noorden’ te sensibiliseren over problematieken 
in het ‘zuiden’, om zo draagvlak te creëren voor 
ontwikkelingssamenwerking en een eerlijkere 
verdeling van lasten en lusten. 
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Vandaag gaat WBE breder. Het wil inzicht 
vergroten in globale uitdagingen en bijdragen 
aan globale antwoorden hierop. Het spreekt 
voor zich dat de klimaatverandering en andere 
duurzaamheidskwesties deel uitmaken van deze 
globale uitdagingen (Carabain et al., 2012). 

EDO is dan weer vooral schatplichtig aan milieu- 
en natuureducatie (Bonal & Fontdevila, 2017). 
Hoewel duurzame ontwikkeling in essentie gaat 
over het balanceren van drie pijlers – het milieu, de 
economie en het sociale – ging de aandacht lange 
tijd onevenredig naar het ecologische en – in een wat 
latere fase ook – het economische (Gough, 2018). 
Vandaag is er echter ook een toegenomen aandacht 
voor de derde, sociale pijler die doelt op bezorgdheden 
zoals rechtvaardigheid, gendergelijkheid en politieke 
participatie. Thema’s, dus, die doorgaans tot de core 
business van WBE gerekend worden.

Op de tweede plaats is er – niet in het minst door 
de link met burgerschap en burgerschapseducatie 
in beide educaties – ook qua pedagogische insteek 
een verruimingsbeweging aan de gang. Binnen 
zowel WBE als EDO pleiten steeds meer stemmen 
voor een kritische benadering, het binnenbrengen 
van meerdere perspectieven, debat en politiek in de 
brede zin van het woord. 

Doel is dan niet om gedrag op een normatieve manier 
te sturen, maar wel om autonomie, weloverwogen 
acties, persoonlijke stellingnamen en engagement 
mogelijk te maken (zie bijvoorbeeld Franch, 2019; 
Sass et al., 2020). Wanneer in de klaspraktijk op een 
dergelijke pluralistische manier wordt gewerkt  rond 
duurzame-ontwikkelingsvraagstukken, is de grens 
tussen WBE en EDO flinterdun.

Implicaties voor de praktijk Implicaties voor de praktijk 

Er zijn dus verschillende manieren om de verhouding 
tussen WBE en EDO voor te stellen. De eventuele 
verwarring die hieruit kan voortvloeien op het 
terrein mag echter niet verlammen. Integendeel, 
de convergenties helpen net om het gezamenlijke 
karakter van de strijd voor meer mondiale 
rechtvaardigheid en duurzaamheid zichtbaar te 
maken. Het is met andere woorden aan WBE- en 
EDO-aanbieders om de handen in elkaar te slaan en 
elkaars rijkdom te exploreren. 

Wij zien hiertoe alvast een drietal mogelijke 
aanknopingspunten voor educatieve aanbieders in 
beide sectoren:

In de eerste plaats loont het de moeite om over 
het muurtje te kijken en inspiratie op te doen bij 
elkaar. Binnen zowel WBE als EDO wordt immers 
gediscussieerd en geëxperimenteerd rond heel wat 
gelijkaardige uitdagingen, zoals het verankeren van  
WBE en EDO via een whole school approach, het 
rekening houden met dekoloniale perspectieven 
of  het stimuleren van engagement en actie op een 
pedagogisch verantwoorde manier. Elkaar  leren 
kennen en elkaars informatiekanalen in de gaten 
houden, kan dus verrijkend werken voor beide 
sectoren.

Een tweede aanknopingspunt gaat verder en 
impliceert om ook daadwerkelijk partnerschappen 
met elkaar aan te gaan. Niettegenstaande de 
verschillen die er tussen de WBE- en EDO-sector 
blijven bestaan, loont het de moeite voor educatieve 
aanbieders om de raakvlakken expliciet op te 
zoeken en van daaruit gezamenlijke projecten te 
ontwikkelen. Met vereende krachten staan WBE- en 
EDO-aanbieders immers sterker om van mondiale 
rechtvaardigheid en duurzaamheid de pedagogische 
streefwaarden voor het eenentwintigste-eeuwse 
onderwijs te maken. Zo kunnen zij er samen voor 
zorgen dat de school uitgroeit tot – om het in Gert 
Biesta’s (2015) termen te zeggen – een oefenplaats 
voor het in harmonie samenleven met anderen op 
een planeet met begrensde mogelijkheden.

Ten derde kunnen WBE- en EDO-aanbieders, die zich 
veelal in de ngo-sector situeren, elkaar ook vinden 
en versterken in hun politieke pleitbezorging. Onder 
meer dankzij de SDGs integreren steeds meer landen 
WBE en EDO in hun onderwijsvisie, -beleid en –
praktijk. Deze evolutie moet worden toegejuicht. 
Echter, het mainstreamen van WBE en EDO houdt ook 
valkuilen in. Zij zijn beiden ontstaan uit educaties 
met uitgesproken kritische en transformatieve 
ambities, waarbij de huidige sociale, economische, 
ecologische en politieke ordening in vraag gesteld 
wordt. Wanneer zij door iedereen – overheden 
incluis – omarmd worden, bestaat het risico dat deze 
kritische kanten te zeer worden afgevijld. Aan WBE- 
en EDO-aanbieders, dus, om samen deze kritische 
basis te bewaken.
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