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In onze geglobaliseerde samenleving groeit de 
aandacht voor wereldburgerschapseducatie.
In het zog van de SDGs erkennen steeds meer 
beleidsmakers en onderwijsprofessionals het belang 
van een mondiaal perspectief op burgerschap in 
het onderwijs. Dit zien we in de nieuwe Vlaamse 
eindtermen, die de sleutelcompetentie burgerschap 
op verschillende plaatsen opentrekken naar de 
wijdere wereld1.  Een vergelijkbare tendens valt op in 
Franstalig België.  

Hoewel er traditioneel een sterke verstrengeling 
van burgerschap met de nationale gemeenschap 
bestaat, vormt deze vandaag dus niet langer het 
enige referentiekader voor  burgerschapseducatie op 
school. Maar in juridische zin blijft burgerschap toch 
vaak op nationale leest geschoeid. Officieel zijn we 
burgers van een land, niet van een wereldstaat. 

Wat zegt deze situatie over de betekenis van 
burgerschap in wereldburgerschapseducatie? 
Is wereldburgerschap geen echt burgerschap, 
en wereldburgerschapseducatie bijgevolg een 
tandeloze tijger die jongeren ijdele hoop voorhoudt 
op een impactvolle rol als wereldburger? Of is 
wereldburgerschapseducatie net een krachtig 
politiek programma voor verandering richting een 
meer rechtvaardige en duurzame wereld? 

In deze issue paper onderzoeken we deze vragen en 
gaan we na of wereldburgerschap te verzoenen is 
met de klassieke, eerder nationale interpretaties en 
aspiraties van burgerschap en burgerschapseducatie.

Enge en ruime  benaderingen van 
burgerschap 

Om deze vragen te beantwoorden, moeten we  
stilstaan bij het begrip burgerschap. Hierover 
bestaan heel wat verschillende opvattingen. De 
betekenis die aan burgerschap wordt gegeven, 
heeft daarom ook implicaties voor de invulling van 
wereldburgerschap.

In de meest enge zin wordt burgerschap gelijkgesteld 
met nationaliteit en verwijst het naar het wettelijke 
lidmaatschap van een staat. In deze benadering zijn 
de concepten burgerschap en wereldburgerschap 
niet verenigbaar aangezien er geen wereldstaat 
bestaat met paspoorten voor wereldburgers.

1. De nieuwe Vlaamse eindtermen burgerschap verwachten bijvoorbeeld van leerlingen dat ze de wederzijdse invloed tussen 
maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de globale samenleving en het individu kritisch benaderen, of nog, 
dat ze democratische besluitvorming op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau kunnen duiden.

Een ruimere benadering vinden we bij Eis en Moulin-
Doos (2017). Zij onderscheiden twee dimensies van 
burgerschap, maar beide zijn moeilijk te vertalen 
naar wereldburgerschap. Volgens een eerste, 
individueel-liberale dimensie bezitten burgers 
rechten die ze voor de rechtbank kunnen afdwingen. 
Maar op wereldschaal is enkel sprake van moeilijk 
juridisch afdwingbare mensenrechten. 

Daarnaast zijn burgers volgens hen ook actoren 
met een rechtstreekse politieke invloed. Zij kunnen 
politieke acties opstarten, beslissen en controleren. 
Alleen is de gewone burger nauwelijks politiek 
actief op het wereldtoneel. De politieke strijd voor 
mondiale solidariteit wordt vooral gevoerd door 
mensen verbonden aan internationale instellingen 
en ngo’s.

Wat deze opvattingen over burgerschap verbindt, is 
hun eerder enge karakter. Zij bekijken burgerschap 
enkel vanuit een juridische bril. Daar tegenover 
staan ruimere benaderingen van burgerschap, die 
de juridische bril erkennen maar benadrukken dat 
burgerschap over veel meer gaat. 

Bij ruime benaderingen van burgerschap 
verwijst lidmaatschap niet alleen naar een 
wettelijke status maar ook naar een politieke en 
culturele identiteit. Rechten gaan verder dan het 
respecteren van elkaars vrijheden en  impliceren 
ook burgerlijke verantwoordelijkheden of  zelfs 
morele verplichtingen. Ook is burgerschap meer 
dan een passieve toestand, maar omvat het actieve 
engagementen voor het algemeen goed van de 
samenleving (Bauböck, 1999). 

Wereldburgerschap verwijst daarom altijd naar 
een ruime benadering van burgerschap. Lidmaat-
schap wordt hier vloeiender ingevuld. Het im-
pliceert affiniteit met zowel lokale, nationale als 
internationale gemeenschappen. Een wereldburger 
identificeert zich niet alleen met de eigen natie, 
maar voelt zich verbonden met mensen over de hele 
wereld. En hij of zij heeft zoveel mogelijk oog voor 
de impact van acties en beslissingen op lokale én 
wereldschaal. 
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De politieke dimensie van 
wereldburgerschap

Bij een ruime invulling kan burgerschap dus perfect 
betekenis hebben voor wereldburgerschap. Eis 
en Moulin-Doos (2017) leggen wel de vinger op 
een belangrijk pijnpunt. Door burgerschap te 
ontdoen van zijn juridische aspecten verandert 
wereldburgerschapseducatie volgens hen in een 
tandeloze tijger. De acties die eruit voortvloeien, 
hebben weinig politieke impact omdat ze niet uitgaan 
van wereldburgers in de enge betekenis van het 
woord. 

Heeft het burgerschap waarvan sprake in wereld-
burgerschapseducatie echt geen politieke 
dimensie? De aandacht voor deze kwestie is 
relatief nieuw. Lange tijd is er weinig wederzijdse 
aandacht geweest tussen de onderzoekstradities 
van burgerschapseducatie – historisch gelinkt aan 
de nationale gemeenschap en patriottisme – en 
wereldburgerschapseducatie – aantrekkelijk binnen 
het kosmopolitisch denken, globale studies en andere 
domeinen die het nationale juist willen overstijgen.

Wereldburgerschapseducatie groeide uit tot de 
nieuwe conventionele term voor  ontwikkelings-
educatie en mondiale vorming. De term burgerschap 
benadrukt er het belang van actie voor een betere 
wereld (Bourn, 2020), zonder dat die actie ook 
een politieke dimensie hoeft te hebben. Kritische 
benaderingen van wereldburgerschapseducatie 
wijzen net op een neiging tot depolitisering1. Hier-
mee bedoelen ze dat ongelijke machtsverhoudingen, 
oorzaken van mondiaal onrecht en de nood aan 
systeemkritiek er onvoldoende worden aangekaart. 
Ook hebben de acties die eruit voortvloeien vaak een 
caritatief en ongecompliceerd karakter. Op die manier 
dreigen zij wereldwijde sociale ongelijkheden, zoals 
deze tussen schenkers in het Globale Noorden en 
ontvangers in het Globale Zuiden, in stand te houden 
in plaats van hen te ontmantelen.

Wereldburgerschapseducatie heeft dus nog te weinig 
oog voor het politieke. Het beperkt zich nog te vaak 
tot oppervlakkige beschrijvingen van de wereld in 
plaats van een kritische analyse ervan. Toch zijn er 
ook meer politieke en transformatieve benaderingen 
denkbaar, die willen bijdragen aan echte maatschap-
pelijke impact en mondiale verandering. Veugelers 
(2011) onderscheidt in die zin drie vormen van 
wereldburgerschap: 

2. Voor een bespreking van de verschillende stromingen binnen wereldburgerschapseducatie zie issue paper 1 in deze reeks.

• Open wereldburgerschap: erkent dat de wereld 
‘kleiner’ is geworden – dat we nauwer met 
elkaar verbonden zijn, dat er meer onderlinge 
afhankelijkheid is tussen verschillende delen van 
de wereld – en richt zich op openheid voor andere 
culturen;

• Moreel wereldburgerschap: baseert zich op 
morele uitgangspunten als gelijkwaardigheid 
en mensenrechten en erkent de 
verantwoordelijkheid die we hebben voor de 
planeet en de mensheid; 

• Socio-politiek wereldburgerschap: kaart 
ongelijke machtsrelaties aan en is gericht op 
wereldwijde sociale rechtvaardigheid en 

        politieke verandering.

Al deze vormen zijn waardevol. Maar wereld-
burgerschapseducatie is pas politiek – kan pas 
‘tanden’ hebben – als het ook aandacht heeft voor 
een socio-politieke dimensie. Culturele openheid 
en een moreel kosmopolitisch uitgangspunt zijn 
daarbij belangrijk, maar ook kritische analyse en 
op verandering gerichte praktijken voor een meer 
rechtvaardige wereld. Hiervoor is onder meer een 
beter begrip nodig van globale politieke processen, 
ongelijke globale machtsverhoudingen en wat dit 
betekent voor mondiale (on)rechtvaardigheid.

Werken aan een ethos van 
wereldburgerschap op school

Hoe kunnen we deze betekenissen van wereld-
burgerschap vertalen naar het onderwijs? 
Steeds meer landen zetten explicieter in op 
burgerschapseducatie op school. Daarbij wordt vaak 
verder gekeken dan de eigen nationale navel. Ook 
een oriëntatie op de ruimere wereldgemeenschap 
wordt aangemoedigd. Maar hoe de verwachtingen 
om tegelijk te werken aan nationaal én wereld-
burgerschap met mekaar verzoenen? 

Pike (2008) biedt een uitweg. Ook hij begint 
nochtans met te wijzen op de moeilijke verhouding 
van wereldburgerschapseducatie tot burgerschap. 
Burgerschap is onvermijdelijk gelinkt aan het 
nationale, en zal dat wellicht nog lange tijd blijven. 
Alleen wil dit volgens Pike niet zeggen dat we bij de 
pakken moeten blijven zitten. In een tijdperk zo sterk 
gedefinieerd door globalisering en globale onderlinge 
afhankelijkheid is het nodig om ons begrip van 
burgerschap en burgerschapseducatie bij te sturen. 
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Globalisering geeft onderwijsprofessionals de uit-
daging om op de continu wijzigende verhoudingen 
tussen mensen, gemeenschappen en landen in te 
gaan. Het is nodig om met leerlingen de implicaties 
van globalisering te onderzoeken op hun rechten 
en verantwoordelijkheden, hun loyaliteiten, en hun 
maatschappelijke participatie.  

Pike pleit dus niet voor een of/of-verhaal, maar ziet 
kansen om via burgerschapseducatie op school te 
werken aan een ‘ethos van wereldburgerschap’. 
Hij operationaliseert dit via  zes noodzakelijke 
uitbreidingen van burgerschapseducatie met ook de 
nodige aandacht voor een politieke dimensie van 
wereldburgerschapseducatie. 

1. Uitbreiding van loyaliteiten
O.a. aanvaarden en waarderen van de realiteit 
van meervoudige identiteiten en loyaliteiten; 
begrijpen dat loyaliteiten veranderlijk zijn en kunnen 
verschuiven door de tijd heen, dat identiteit geen 
vaststaand gegeven is.

2. Kritische benadering van zowel nationalisme als                 
      globalisme 
O.a. claims en handelingen van nationale overheden 
en transnationale instellingen kritisch analyseren 
vanuit het perspectief van rechtvaardigheid, 
redelijkheid en mensenrechten; begrijpen dat 
globale onderlinge afhankelijkheid vaak resulteert in 
oneerlijke uitkomsten.

3. Mondiaal denken 
O.a. inzetten op systeemdenken om verbanden en 
relaties te zien tussen verschillende fenomenen; 
aandacht voor de relatie tussen verleden, heden en 
toekomst via een focus op duurzaamheid.

4. Burgerschap als ‘doen’, niet alleen als ‘zijn’  en    
     ‘kennen’                      
O.a. politieke vaardigheden en attitudes bijbrengen 
die nodig zijn voor sociale verandering op lokaal, 
regionaal, nationaal en transnationaal niveau.

5. Morele verantwoordelijkheden van                          
     wereldburgerschap 
O.a. aandacht voor de gevolgen van imperialisme; 
inzicht in de negatieve effecten van de houdingen 
en levensstijlen van de welgestelde minderheid 
op de keuzes en vrijheden van de (kans)armere 
wereldbevolking. 

6. Planetair denken 
O.a. begrijpen van de onderlinge afhankelijkheid van 
alle levensvormen en het belang van biodiversiteit 
voor de planeet.

Vrij vertaald uit Pike, 2008, p. 46-47

Implicaties voor de praktijk

Wat biedt dit inzicht in de mogelijke betekenis van 
burgerschap in wereldburgerschapseducatie ons 
voor de onderwijspraktijk? Wij zien alvast drie grote 
kansen. 

Eerst en vooral zien wij een sterke aanmoediging 
om in te zetten op wereldburgerschapseducatie. En 
dit hoeft geen extra werk te zijn bovenop de vele  
verwachtingen rond scholen en leerkrachten. In het 
Vlaamse onderwijs vormen de nieuwe eindtermen 
burgerschap bijvoorbeeld een ideale toegang voor 
perspectieven van open, moreel en socio-politiek 
wereldburgerschap. De zes dimensies van Pike bieden 
hierbij een interessante houvast. 

Een van deze dimensies verwijst naar de nood om 
kritisch te leren over het wereldpolitieke toneel. Onze 
tweede aanbeveling hangt hiermee samen. Volgens 
Lösch (2011) kan een politiek perspectief worden 
binnen gebracht in wereldburgerschapseducatie 
vanuit  een kritisch begrip van globale politieke 
processen. Ingaan op wereldpolitiek heeft dus ook 
zijn plaats in wereldburgerschapseducatie. Hoe en 
waarom worden politieke beslissingen genomen op 
het internationaal niveau? En welke opportuniteiten 
zijn er om deze beslissingen te beïnvloeden?

Ten derde valt er voor wie werkzaam is rond 
wereldburgerschapseducatie heel wat te oogsten 
in de rijke traditie van burgerschapseducatie. 
Wereldburgerschapseducatie, zo stelt Myers (2016), 
kan veel leren uit de theorieën en debatten rond 
burgerschapseducatie. Overzichtsstudies zoals die van 
Sant (2019) zijn een handig startpunt voor wie meer 
wil leren over manieren om aan burgerschapseducatie 
te doen. Ook op praktisch vlak is er heel wat te rapen. 
Zo zijn benaderingen als polarisatiemanagement, 
deep democracy en service learning heel geschikt om 
wereldburgerschapseducatie innovatief  in de prak-
tijk te brengen.

Kevin Goris - GCE Centre of Expertise - Enabel
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