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In de 5e issue paper van Enabel’s Kenniscentrum 
voor Wereldburgerschapseducatie bespraken we de 
relatie tussen wereldburgerschapseducatie (WBE) en 
engagement. We argumenteerden dat het aanreiken 
van kennis over WBE-onderwerpen op zich niet 
voldoende is om jongeren te engageren.  

Ook andere praktijken moeten worden aangemoedigd, 
zoals het omgaan met de complexiteit van WBE-
onderwerpen, ontwikkelen van self efficacy, creëren 
van een stimulerende leeromgeving, en opzetten van 
netwerken van gevormde jongeren. Dit jaar focussen 
we telkens op één van deze factoren die WBE kunnen 
helpen om engagement te bevorderen. Dit 7de 
nummer is gewijd aan de vraag: welke rol speelt WBE 
in het ontwikkelen van de politieke en burgerlijke 
agency van leerlingen?

Leidt kennis tot engagement?

Deze vraag stond centraal in de reflecties van de 
laatste issue papers. De meeste WBE-activiteiten 
en projecten in België willen de maatschappij, 
en jongeren in het bijzonder, bewust maken over 
internationale solidariteit en mondiale uitdagingen. 
Maar ze hebben één hoofddoel: mensen aanzetten om 
deel te nemen aan het publieke en politieke debat en 
om actie te ondernemen voor een meer rechtvaardige 
en duurzame wereld.  

Zoals issue paper 5 benadrukt, is deze methodologie 
gebaseerd op het idee dat dat weten gelijk staat aan 
willen en kunnen.  

Bijvoorbeeld, als ik weet dat intensieve 
landbouwmodellen schadelijk zijn voor mens, 
planeet en dier, dan zal ik anders willen consumeren, 
of me afzetten tegen deze modellen, of me willen 
aansluiten bij initiatieven die ijveren voor alternatieve 
landbouwmodellen, enz. en ik zal dit engagement 
kunnen opnemen.  

Kennis wordt hier gezien als een doorslaggevend 
element om tot actie over te gaan. Uit onderzoek blijkt 
echter dat kennis geen garantie is voor engagement.  
Het is wel een belangrijk element, niemand kan zich 
inzetten voor iets zonder kennis van zaken. De mate 
van engagement wordt het best voorspelt door het 
geloof dat individuen hebben in hun vermogen 
om acties te organiseren met het oog op resultaat 
(Bandura 2009; Solhaug 2006). Dit wordt self efficacy 
genoemd. 

Het gevoel van self efficacy versterken 
om engagement te bevorderen 

WBE draagt door het aanbieden van kennis over 
complexe mondiale vraagstukken en internationale 
solidariteit bij tot de vorming van ‘geïnformeerde en 
verlichte burgers’. Maar een geïnformeerde burger 
is niet noodzakelijk een geëngageerde burger, 
gemotiveerd voor verandering, in staat om doelen 
te stellen en vastberaden voor acties om zichzelf 
of de samenleving te veranderen. Om engagement 
te creëren, moeten deze drie elementen (kennis, 
motivatie en actie) worden ondersteund door het 
geloof van mensen in hun eigen capaciteiten om 
1) informatie te begrijpen en te verwoorden welke 
verandering nodig is; 2) acties te bedenken die nodig 
zijn voor die verandering en 3) acties uitvoeren die 
nodig zijn om verandering teweeg te brengen en de 
gewenste doelen te bereiken. 

In die zin staat engagement - d.w.z. de bereidheid 
en de capaciteit om tot actie over te gaan, en het 
daadwerkelijk uitvoeren van deze acties - open voor 
leerprocessen, aangezien het gevoel van self efficacy 
moet groeien door bepaalde ervaringen (Bandura 
1997): 

Succes ervaren: self efficacy is in de eerste plaats 
gebaseerd op positieve persoonlijke ervaringen die de 
individuen bewijzen dat zij in staat zijn middelen te 
mobiliseren en succesvol te handelen. Hoe moeilijker 
de taken met een succesvolle uitkomst, hoe hoger het 
gevoel van self efficacy (Betz 2000). 

Geïnspireerd worden door de ervaring van anderen: 
self efficacy is ook gebaseerd op de observatie van 
succesvolle handelingen van anderen. Deze dimensie 
is des te belangrijker wanneer individuen zich kunnen 
identificeren met anderen en hun trajecten d.w.z. 
overeenkomsten in de uitdagingen of de contexten die 
moeten worden overwonnen (Maddux et al. 2012).  

Aangemoedigd worden: het gevoel van self efficacy 
kan toenemen door aanmoedigingen, vooral als deze 
komen van deskundigen of betrouwbare personen. 
Het gevoel van self efficacy neemt toe als men door 
anderen in staat wordt geacht een taak tot een 
goed einde te brengen, wanneer de taak redelijk en 
uitvoerbaar is. 
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Zich emotioneel en fysiek goed voelen: Het gevoel 
van self efficacy verhoogt wanneer mensen zich goed, 
veilig en zelfverzekerd voelen bij het uitvoeren van 
de taken die nodig zijn om een voorgenomen doel te 
bereiken.  

Hoe kan WBE self efficacy op politiek 
en burgerlijk vlak vergroten

Onderzoek (bv. Almond en Verba 1963; Bandura 
1997; Campbell, Gurin en Miller 1954; Morrell 2003; 
Pateman 1971, Eidhof en de Ruyter 2022) toont 
aan dat politiek en burgerlijk engagement, het 
belangendomein van WBE, in hoge mate samenhangt 
met het gevoel van vertrouwen dat individuen 
hebben in hun vermogen om individueel en collectief 
maatschappelijke acties te ondernemen (ook wel 
interne politieke efficiëntie genoemd) (Sohl 2011). 
Dit gevoel wordt voornamelijk tijdens de jeugdjaren 
opgebouwd (Beaumont 2010), terwijl jongeren een 
belangrijke doelgroep voor WBE zijn. 

Om de politieke en burgerlijke self efficacy van 
leerlingen te versterken, kan  WBE zich  focussen op de 
vier elementen die hiervoor nodig zijn: 

Wat het ervaren van succes betreft, kan de 
projectmatige aanpak van WBE het mogelijk maken 
stap voor stap een gevoel van succes op te bouwen. 
Dit draagt bij aan het geloof van individuen in hun 
capaciteiten om politieke en burgerlijke taken te doen 
slagen. Wanneer jongeren deelnemen aan projecten 
wordt hierbij kennis ingezet, worden vaardigheden 
ontwikkeld om problemen en oplossingen te 
identificeren, en worden doelen en acties bepaald en 
uitgevoerd. WBE laat zo jongeren ontdekken dat zij 
over de capaciteiten en middelen beschikken om hun 
projecten tot een goed einde te brengen. Dit helpt 
hun vertrouwen in de gang van zaken en de wereld te 
ontwikkelen. Op langere termijn kan gewerkt worden 
rond progressief moeilijkere processen. Door herhaling 
wordt een gevoel van bekwaamheid opgebouwd, die 
groeit met het voltooien van taken met een stijgende 
complexiteit  

Wat betreft het delen van de ervaring van anderen, 
kan WBE laten zien hoe, in het verleden of in het 
heden, hier of elders, de mobilisatie van individuen 
heeft bijgedragen tot het bereiken van doelen en 
het bekomen van politieke veranderingen. WBE 
moet laten zien op welke manier jongeren zich 
kunnen engageren, voor welke doelen en met welke 
resultaten. Vooral voor jongeren is het belangrijk 
om hen andere personen te tonen waarmee zij zich 
kunnen identificeren en uit te leggen hoe resultaten 
zijn bereikt. 

Wat het aanmoedigen betreft, doet WBE al veel, gezien 
het als vertrekpunt neemt dat jongeren in staat zijn 
complexe politieke, economische of sociale situaties 
te begrijpen, mits een adequate pedagogische aanpak. 
WBE is ook gebaseerd op de overtuiging dat ieder 
individu een verschil kan maken, als hij of zij besluit 
zich te engageren. 

Het lijkt echter dat WBE een evenwicht moet vinden 
tussen enerzijds jongeren aansporen om zich te 
engageren, dit weerspiegelt het vertrouwen dat wij 
jongeren in staat achten een verschil te maken. En 
anderzijds de erkenning dat de taak enorm is, de 
uitdagingen talrijk, en dat het daarom onredelijk 
is onrealistische verwachtingen te stellen aan het 
vermogen van jongeren om mondiale problemen op 
te lossen. Om het niveau van self efficacy te verhogen, 
moeten enkel haalbare, realistische en uitvoerbare 
taken aangemoedigd worden. 

Door jongeren aan te sporen zich algemeen en 
globaal in te zetten, zonder hen te laten zien hoe, 
voor welk haalbaar doel en met welke kans op succes, 
kan WBE in feite contraproductief werken, wanneer 
het engagement van de jongeren niet het gewenste 
resultaat oplevert. Het gevoel van incompetentie en 
machteloosheid dat voortvloeit uit mislukking kan bij 
jongeren leiden tot wanhoop, angst of gelatenheid. 
WBE-begeleiders moeten daarom vertrouwen in 
jongeren tonen door hen aan te moedigen om 
uitdagende maar haalbare doelen te bereiken.  

Ten slotte is er de kwestie van het lichamelijk en 
geestelijk welzijn. WBE-begeleiders, vooral in scholen, 
moeten zich ervan bewust blijven dat de opleidingen 
en workshops die zij geven een andere context nodig 
hebben dan die van het normale schoolleven: het 
delen van ervaringen, het samen creëren en dromen 
moet idealiter plaatsvinden in safe spaces. Dit zijn 
plaatsen waar dialoog, respect, horizontaliteit, 
luisteren en vertrouwen de norm zijn. Activiteiten 
en taken moeten gepaard gaan met een positief en 
aangenaam gevoel. 

Gevolgen voor de praktijk 

Ten slotte is de ambitie van WBE om bij te dragen aan 
de politieke en burgerlijke agency van individuen, 
d.w.z. hun vermogen om deel te nemen aan de 
machtsstrijd die het gemeenschappelijke leven 
bepaalt (Marchetti 2013), als voorwaarde voor 
engagement. Maar agency hangt niet alleen af van de 
mate van kennis die individuen bezitten: het hangt 
ook af van een reeks andere elementen, waarvan één 
centraal is: self efficacy. 
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WBE lijkt zeer geschikt om bijvoorbeeld te werken aan 
dit aspect van de politieke en burgerlijke agency van 
leerlingen: 

1. Ruimte bieden om te experimenteren met burger- 
en politieke participatie (binnen en buiten de school): 
door het creëren van ruimtes waar het mogelijk is 
hun kritisch denken en redeneren te ontwikkelen; 
ruimtes waar men kan leren over de verschillende 
soorten engagement en de mogelijke acties die 
kunnen worden ondernomen, het bereik van de 
resultaten; ruimtes waar het engagement van jongeren 
wordt begeleid zodat zij ervaren hoe hun acties de 
buitenwereld kunnen beïnvloeden en ze begrijpen 
dat zij de middelen en de vaardigheden hebben om 
politiek te handelen. 

2. Inspirerende en concrete verhalen over 
engagement delen: door wereldwijde succesverhalen 
te tonen, zodat jongeren hiervan kunnen leren. 

3. Jongeren beschouwen als serieuze en capabele 
actoren: door complexe kennis met hen te delen, 
door te vertrouwen op hun innovatievermogen en 
hun capaciteit om te mobiliseren en oplossingen 
te bedenken voor de problemen van onze tijd, en 
hun middelen aan te reiken die voor volwassenen 
gemakkelijker toegankelijk zijn (vb. geld of expertise).  
Zo organiseert bijvoorbeeld RCN Rechtvaardigheid 
en Democratie workshops waarbij wordt getoond hoe 
sociale mobilisatie en burgerlijke ongehoorzaamheid 
in het verleden nuttig waren en wat jongeren kunnen 
doen om het politieke leven en maatschappelijke 
keuzes te beïnvloeden. In Franstalig België wordt 
hetzelfde gedaan door NGO Quinoa via het Dezobeyi 
–project. 

Door deze dimensie te versterken en te werken aan 
de perceptie van politieke self efficacy bij jongeren, 
kan WBE ervoor zorgen dat ‘yes we can’ meer wordt 
dan een slogan, maar een realiteit, gebaseerd op de 
positieve perceptie bij jongeren van hun individuele 
en collectieve capaciteiten om een andere wereld op 
te bouwen. 
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