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EDUCATIEVE KAART 
VOOR WERELDBURGERS

De educatieve kaart voor wereldburgers geeft een overzicht van de organisaties 
actief binnen het platform MOVO (Mondiale Vorming) en maakt u wegwijs in 

hun expertise. Het platform MOVO is een platform waar niet-gouvernementele 
organisaties die actief zijn rond wereldburgerschapseducatie hun expertise delen 
en samenwerkingen opbouwen. 11.11.11 faciliteert dit platform.

Het is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord 
biedt op vragen van actoren in onderwijs - zoals pedagogische begeleiders van 
de onderwijskoepels, lerarenopleidingen, onderwijsnetten, kabinetten, VLOR, 
administraties, educatieve uitgeverijen, directies en leerkrachten-teams, enz. - 
die op zoek zijn naar expertise in wereldburgerschapseducatie.

U VINDT EEN ANTWOORD OP VOLGENDE VRAGEN:

Welke organisaties zijn lid van het platform MOVO en actief binnen wereld-
burgerschapseducatie? Voor welke doelgroep werken deze organisaties? 
Rond welke thema’s werken deze organisaties? Waar vind ik meer info over 
deze organisatie? Wie is de contactpersoon van deze organisatie?

 DOELGROEP

 THEMA’S

 CONTACT

 MEER INFO
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Dankzij wereldburgerschapseducatie (WBE) verwerven kinderen 
en jongeren verschillende vaardigheden. Via WBE op school  
worden leerlingen gevormd tot verantwoordelijke en kritische 
burgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale 
solidariteit én actief bijdragen tot een rechtvaardige en 
duurzame wereld.

De wereld is geen ver-van-mijn-bedshow voor kinderen 
en jongeren. Armoede en ongelijkheid, vluchtelingen en 
mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, geopolitiek en 
grensconflicten, … Noem de wereldthema’s en mondiale 
uitdagingen maar op, het houdt vele jongeren bezig en ze 
maken er zich een beeld van. Door WBE leer je leerlingen dat ze 
niet machteloos staan, maar dat mensen de kracht hebben om 
vragen te stellen, antwoorden te zoeken, actie te ondernemen.

Wie een bondige definitie van WBE wil, moet begrijpen dat 
wereldburgerschapseducatie een brede vlag is die vele ladingen 
dekt, dus elke poging tot definiëren zal bepaalde aspecten 
onderbelicht laten. De Europese Raad definieert WBE als volgt, 
maar noteer meteen dat er in 2022 aan een geactualiseerde 
Europese Verklaring gewerkt wordt: 

WBE is onderwijs dat de ogen en geest van mensen opent 
voor de realiteit van de wereld, en hen wakker maakt om 
een wereld van meer gerechtigheid, rechtvaardigheid en 
mensenrechten voor iedereen tot stand te brengen. WBE 
omvat ontwikkelingseducatie, mensenrechteneducatie,  
educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO), onderwijs 
voor vrede en conflictpreventie en intercultureel onderwijs; 
hetgeen de mondiale dimensies van onderwijs voor 
burgerschap zijn.”

De niet-gouvernementele organisaties die we in deze 
educatieve kaart toelichten werken vlot samen in het Platform 
Mondiale Vorming. Een aantal vertegenwoordigen de groep in de 
Commissie Onderwijs en Samenleving van de VLOR (Vlaamse 
Onderwijsraad). Daarnaast is er het WBE-kenniscentrum van 
ENABEL: samen met hun Franstalige tegenhanger Annoncer 
la Couleur volgt kruit de recente academische inzichten 
en inspireert de onderwijs- en ngo-sector met vormingen, 
leertrajecten en publicaties.
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https://rm.coe.int/168070e540
https://www.gene.eu/ge2050
https://www.gene.eu/ge2050
https://www.enabel.be/nl/story/title-46
https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/
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De wereld evolueert constant, dus ook WBE is vandaag volop 
in beweging. UNESCO’s definitie zoekt momenteel naar een 
meer actuele (lees: inclusieve) invulling door te spreken over 
‘transformative education’ en leerkrachten internationaal te 
betrekken in het debat : “Transformatieve Educatie omvat het 
onderwijzen en leren gericht op het motiveren en machtigen van 
leerlingen om weloverwogen beslissingen en acties te nemen 
op individueel, gemeenschaps- en mondiaal niveau.” (uit: 5e 
UNESCO-forum over transformatief onderwijs voor duurzame 
ontwikkeling, wereldburgerschap, gezondheid en welzijn - 
1dec2021).

https://rm.coe.int/168070e540
https://www.gene.eu/ge2050
https://www.enabel.be/nl/story/title-46
https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/
https://en.unesco.org/themes/gced
https://en.unesco.org/news/five-questions-transformative-education

BRONNEN

https://en.unesco.org/themes/gced
https://en.unesco.org/news/five-questions-transformative-education
https://rm.coe.int/168070e540
https://www.gene.eu/ge2050
https://www.enabel.be/nl/story/title-46
https://wijzijnkruit.be/wij-onderbouwen/
https://en.unesco.org/themes/gced
https://en.unesco.org/news/five-questions-transformative-education
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11.11.11

AFRICAMUSEUM

BOS+

BROEDERLIJK DELEN

CARITAS INTERNATIONAL

DE AANSTOKERIJ 

DJAPO

FRACARITA BELGIUM

HANDICAP INTERNATIONAL

JOIN FOR WATER

JRS – JESUIT REFUGEE SERVICE 

KIYO 

MEMISA 

OXFAM-BELGIË

PLAN INTERNATIONAL BELGIË

RCN GERECHTIGHEID & DEMOCRATIE

RIKOLTO 

RODE KRUIS-VLAANDEREN 

SCHOOL ZONDER RACISME

STUDIO GLOBO

UCOS

UNICEF BELGIË 

VIA DON BOSCO

VVOB

WWF-BELGIË

YOUCA

OR
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OVERZICHT VAN DE DOELGROEPEN

DOELGROEP WELKE ORGANISATIES WERKEN NAAR DEZE DOELGROEP? 

KLEUTERONDERWIJS
AfricaMuseum, BOS+, Broederlijk Delen, De Aanstokerij, Djapo, Fracarita, 
Rikolto, Studio Globo, UNICEF België, VVOB, WWF-België

LAGER ONDERWIJS
AfricaMuseum, BOS+, Broederlijk Delen, De Aanstokerij, Djapo, Fracarita, 
Handicap International, Join For Water, Oxfam België, Plan International, 
Rikolto, Studio Globo, UNICEF België, VVOB, WWF-België

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

AfricaMuseum, BOS+, Broederlijk Delen, Caritas International, 
De Aanstokerij, Djapo, Fracarita, Handicap International, Join For Water, 
JRS, KIYO, Oxfam België, Plan International, RCN Gerechtigheid & 
Democratie, Rikolto, School zonder Racisme, Solidagro, Studio Globo,  
VIA Don Bosco, VVOB, WWF-België, Youca

BUITENGEWOON 
ONDERWIJS

AfricaMuseum, BOS+, Djapo, Fracarita, Join For Water, KIYO, RCN 
Gerechtigheid & Democratie, Plan International, School zonder Racisme, 
UNICEF België, WWF-België, Youca

HOGER ONDERWIJS

Broederlijk Delen, De Aanstokerij, Caritas International, Memisa, 
Oxfam België, RCN Gerechtigheid & Democratie, Plan International, 
Rode Kruis-Vlaanderen, School zonder Racisme, UCOS, UNICEF België, 
VVOB, WWF-België

LERARENOPLEIDING
AfricaMuseum, BOS+, Caritas International, De Aanstokerij, Djapo, 
Join For Water, Plan International, RCN Gerechtigheid & Democratie, 
School zonder Racisme, Studio Globo, UCOS, UNICEF België, VVOB

NASCHOLING

AfricaMuseum, BOS+, De Aanstokerij, Djapo, Join For Water, KIYO, 
Memisa, Oxfam België, Plan International, RCN Gerechtigheid & 
Democratie, Rode Kruis-Vlaanderen, School zonder Racisme, 
UNICEF België

TRAJECTWERKING
Caritas International, Djapo, Join For Water, KIYO, Plan International, 
RCN Gerechtigheid & Democratie, Rikolto, School zonder Racisme, 
UCOS, UNICEF België
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THEMA WELKE ORGANISATIES WERKEN ROND DIT THEMA? 

ACTIEF BURGERSCHAP De Aanstokerij, Djapo, KIYO, Oxfam België, Youca

ARMOEDE Fracarita

BEELDVORMING Studio Globo

BIODIVERSITEIT, BOS BOS+, WWF-België

CREATIEF DENKEN Djapo, Join For Water

DEKOLONISEREN 11.11.11, AfricaMuseum, UCOS

DISCRIMINATIE
Plan International, RCN Gerechtigheid & Democratie, 
School zonder Racisme

DIVERSITEIT
Caritas International, De Aanstokerij, School zonder 
Racisme, Studio Globo,  UCOS, UNICEF België

DUURZAME HANDEL EN ONTWIKKELING Oxfam België

DUURZAME ONTWIKKELING Rikolto, VVOB, WWF-België

DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

AfricaMuseum, De Aanstokerij, Djapo, Memisa, 
VIA Don Bosco

DUURZAME SAMENLEVING BOS+

DUURZAME VOEDING Join For Water, Rikolto, WWF-België

FILOSOFEREN Djapo, Join For Water

GELIJKE KANSEN Fracarita, Plan International, Rikolto

GENDER
Memisa, Oxfam België, Plan International, UCOS, 
VIA Don Bosco

GEZONDHEID, GEZONDHEIDSZORG Rikolto, Memisa

GROEPSDRUK RCN Gerechtigheid & Democratie

GRONDSTOFFEN Broederlijk Delen

INCLUSIE Handicap International

OVERZICHT VAN DE THEMA’S
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INSPRAAK EN VREDE, POLITIEKE STEM 
EN PARTICIPATIE RCN Gerechtigheid & Democratie, Broederlijk Delen

INTERCULTURALITEIT AfricaMuseum, JRS, VIA Don Bosco

INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT Rode Kruis-Vlaanderen

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
11.11.11, Broederlijk Delen, Memisa, Oxfam België, 
Rikolto, Studio Globo

INTERNATIONALE UITWISSELING Youka

INTERNATIONALISERING VAN HET 
HOGER ONDERWIJS, INTERNATIONALE 
UITWISSELING

VVOB, UCOS

JONGERENENGAGEMENT Youca

KINDERRECHTEN
Djapo, KIYO, Plan International, Rode Kruis-Vlaanderen, 
UNICEF België, VIA Don Bosco

KLIMAAT
11.11.11, BOS+, De Aanstokerij, Oxfam België,  
Studio Globo, UNICEF België, VVOB, WWF-België

KRITISCH DENKEN RCN Gerechtigheid & Democratie, JRS, Youka

(LEERLINGEN) PARTICIPATIE De Aanstokerij, KIYO, Plan International, UNICEF België

MASSAGEWELD RCN Gerechtigheid & Democratie

MENTALE GEZONDHEID Fracarita, UNICEF België

MIGRATIE, VLUCHTELINGEN
11.11.11, Caritas International, JRS, Rode Kruis-
Vlaanderen, School zonder Racisme, UCOS

NOODHULP Rode Kruis-Vlaanderen

ONTMIJNING EN EXPLOSIEVE WAPENS Handicap International, Rode Kruis-Vlaanderen

RECHTEN VOOR PERSONEN MET 
EEN BEPERKING, REVALIDATIEZORG, 
HANDICAP

Fracarita, Handicap International

RECHT OP ONDERWIJS, GELIJKE 
ONDERWIJSKANSEN Fracarita, VVOB

RECHT OP VOEDSEL, 
VOEDSELSYSTEMEN Broederlijk Delen

SYSTEEMDENKEN, 
SYSTEEMVERANDERING Broederlijk Delen, BOS+, Djapo, Join For Water

WATER Join For Water

WERELDBURGERSCHAP
11.11.11, AfricaMuseum, BOS+, De Aanstokerij, KIYO, 
School zonder Racisme, UCOS, VIA Don Bosco, VVOB
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Als koepel van Internationale Solidariteit bundelen we de krachten 
van tientallen organisaties, honderden burgerinitiatieven, duizenden 
vrijwilligers en partners wereldwijd. We brengen ngo’s en organisaties 
die werken rond wereldburgerschap samen in het platform Mondiale 
Vorming (MOVO) en faciliteren dit platform.

Jongeren, in en buiten het 
leerplichtonderwijs

Internationale solidariteit
Klimaat
Migratie
Dekoloniseren
Wereldburgerschap

11.be
11.be/doe-mee/op-school-de-klas
11.be/other-talk-migration
11.be/dekoloniserennu
11.be/educatievekaart

school@11.be

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Nascholing
Lerarenopleiding

Wereldburgerschap
Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen
Interculturaliteit
Kritisch denken
Dekoloniseren

africamuseum.be

tine.geunis@africamuseum.be

Het AfricaMuseum is een kenniscentrum over (Midden)-Afrika en over 
de Belgische koloniale geschiedenis in een historische en heden-
daagse globale context. Het toont unieke collecties. Het museum is 
een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het 
positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dia-
loog met mensen van verschillende generaties en culturen.
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https://11.be
https://11.be/doe-mee/op-school-de-klas
https://11.be/other-talk-migration
https://11.be/verhalen/inspiratiegids-dekoloniserennu
http://11.be/educatievekaart
mailto:school@11.be
https://www.africamuseum.be/nl/see_do
mailto:tine.geunis@africamuseum.be
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Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 
Buitengewoon onderwijs
Nascholing 
Lerarenopleiding

Bos 
Duurzame samenleving 
Klimaat
Systeemdenken
Wereldburgerschap

bosplus.be

info@bosplus.be
tel: 09 278 65 66

BOS+ werkt rond het behoud, duurzaam beheer en de uitbreiding van 
bossen. We werken aan een transitie naar een duurzame en solidaire 
samenleving. Met kleuters werken we rond bos- en natuurbeleving 
om de band tussen mens en natuur te versterken. Met kinderen (6-
12) ontdekken we via (kunst)educatie het belang van bos en bomen 
en hun ecosysteemdiensten. Met jongeren (15-25) focussen we op 
bedreigingen van bos wereldwijd en gaan we op zoek naar een actie-
gericht antwoord op deze bedreigingen.

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs

Voedselsystemen
Politieke stem en participatie
Internationale solidariteit
Grondstoffen
Systeemverandering

broederlijkdelen.be 
scholen.broederlijkdelen.be

info@broederlijkdelen.be 
tel: 02 502 57 00
 

Als solidariteitsbeweging die streeft naar een duurzame wereld zonder 
ongelijkheid werkt Broederlijk Delen elk jaar een educatief aanbod uit 
voor basis- en secundair onderwijs dat aansluit bij ons campagnethe-
ma. Daarnaast laten we kinderen en jongeren proeven van de kracht 
van solidariteit via onze acties, uitwisselingsinitiatieven, leerevents en 
lesimpulsen. Onze medewerkers bieden vorming en ondersteuning 
op maat voor leerkrachten(teams). We werken hiervoor nauw samen 
met Studio Globo.
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https://www.bosplus.be/nl/
mailto:info@bosplus.be
https://broederlijkdelen.be/nl
https://scholen.broederlijkdelen.be/nl
mailto:info@broederlijkdelen.be
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Secundair onderwijs
Hoger onderwijs 
Lerarenopleiding 
Trajectwerking

Vluchtelingen
Migratie 
Diversiteit

caritasinternational.be

educ@caritasint.be
tel: 02 229 36 24

Als Belgische ngo voor internationale solidariteit steunt Caritas Inter-
national slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in eigen 
land of op de vlucht. In België steunen wij nieuwkomers door een hu-
maan en individueel antwoord te bieden op ieders migratieparcours. 
We ontwikkelen ook educatief materiaal en organiseren vormingen 
voor leerkrachten om hen te versterken in het aankaarten van de the-
ma’s vluchtelingen, migratie en samenleven in de klas.

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Lerarenopleiding
Nascholing

Actief burgerschap
Diversiteit
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Klimaat
Leerlingenparticipatie
Wereldburgerschap

aanstokerij.be
shop.aanstokerij.be

info@aanstokerij.be

De Aanstokerij zet je in beweging via spel! Ze kiezen voluit voor spel 
als vormingsmethode: maatschappelijke thema’s maken ze bespreek-
baar via spel. Wereldburgerschap, diversiteit, wereldhandel, democra-
tie, milieu, … Spel laat je ook het beste in jezelf en de groep ontdek-
ken. Altijd actief en ervaringsgericht! De Aanstokerij brengt spel naar 
een hoger level. Je kan er: spelen en spelenboeken kopen, een vor-
ming of begeleiding boeken, een spel op maat laten maken.
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https://www.caritasinternational.be/nl/educatie/
mailto:educ@caritasint.be
https://aanstokerij.be
https://shop.aanstokerij.be
mailto:info@aanstokerij.be
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Djapo werkt aan praktijkgerichte educatie voor duurzame ontwikke-
ling en wereldburgerschapseducatie. Ze willen kinderen en jongeren 
in staat stellen om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken, 
hierover in gesprek te gaan en actie te ondernemen. Zo kunnen zij 
bewuste keuzes maken voor een duurzame samenleving. De primai-
re focus is de ondersteuning van leerkrachten met concrete werkvor-
men, alsook rond didactiek en visie- en curriculumontwikkeling. Djapo 
werkt op klas-, school- en beleidsniveau.

Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Lerarenopleiding
Nascholing 
Trajectbegeleiding

Actief burgerschap 
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Filosoferen 
Kinderrechten 
Systeemdenken

djapo.be

info@djapo.be
tel: 016 29 21 27
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Kleuteronderwijs
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs
Buitengewoon onderwijs

Armoede
Geestelijke gezondheidszorg
Gelijke kansen 
Rechten voor personen met 
een beperking 
Recht op onderwijs

fracarita-belgium.org
zuidactie.be
zuidreis.be
inleefreis.be

info@fracarita.broedersvanliefde.be
tel: 09 398 70 50

Fracarita Belgium is de ngo voor internationale samenwerking van de 
Broeders van Liefde. Deze organisatie bouwde in ons land een grote 
expertise uit op het vlak van onderwijs, welzijn en zorg. Een expertise 
die ze via haar ngo wil delen met partners elders in de wereld. Fra-
carita Belgium doet daarnaast ook aan educatie en sensibilisatie in 
scholen en voorzieningen in België rond de thema’s waar haar inter-
nationale partners zich voor inzetten. 
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https://djapo.be
mailto:info@djapo.be
https://fracarita-belgium.org
https://zuidactie.wixsite.com/zuidactie
http://www.zuidreis.be/Start/index.php
https://fracarita-belgium.org/doe-mee/inleefreis-voor-jongeren/
mailto:info@fracarita.broedersvanliefde.be
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Lager onderwijs
Secundair onderwijs

Handicap 
Rechten voor personen met 
een beperking
Revalidatiezorg
Inclusie 
Ontmijning en explosieve wapens

handicapinternational.be

a.verbeke@hi.org
tel: 02 233 01 89

Handicap International zet zich wereldwijd in om oorzaken van han-
dicaps te voorkomen, kwaliteitsvolle revalidatiezorg te verstrekken en 
mensen met een beperking een waardig leven te schenken door te 
streven naar een inclusieve samenleving. Handicap International geeft 
ook steun aan kwetsbare personen in crisissituaties, zoals natuurram-
pen en gewapende conflicten en pleit voor het verbod op het gebruik 
van landmijnen, clustermunitie en explosieve wapens in woongebie-
den. 
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Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 
Buitengewoon onderwijs 
Nascholing 
Lerarenopleiding 
Trajectbegeleiding

Creatief denken 
Duurzame voeding 
Filosoferen
Systeemdenken
Water

joinforwater.ngo

scholen@joinforwater.ngo
tel: 09 235 25 10

Wil je met je leerlingen stilstaan bij hun watervoetafdruk? Wil je hen 
duurzame keuzes leren maken rond direct én indirect water (voor 
voeding, kledij, papier…)? Maak kennis met systeemdenken, filoso-
feren, creatief denken en design thinking. Verklein met je leerlingen 
jullie watervoetafdruk op school. Duik in de inspiratiebundels en ach-
tergrondinformatie van Join For Water, ontdek hun digitale en fysieke 
spelen, werp een blik op hun infographics en beeldmateriaal of schrijf 
je in in hun watertrajecten.
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https://www.handicapinternational.be/nl/ons-aanbod-voor-scholen
mailto:a.verbeke@hi.org
https://www.joinforwater.ngo/nl
mailto:tine.mayeur@joinforwater.ngo
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KIYO empowert kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn hun leven 
in eigen handen te nemen om zo hun rechten waar te maken. Samen 
met haar partners versterkt KIYO de persoonlijke ontwikkeling en de 
technische vaardigheden van kinderen en jongeren. Hierdoor kun-
nen ze als actieve wereldburgers positieve veranderingen op gang 
brengen zowel bij henzelf als op het niveau van de samenleving.

Jesuit Refugee Service (JRS) zet zich in om vluchtelingen en gedwon-
gen migranten te vergezellen en dienen. Ook engageert JRS zich om 
hun rechten te verdedigen. Hun educatief aanbod heeft tot doel om 
leerlingen aan te moedigen kritisch na te denken over migratie- en 
vluchtelingenvraagstukken. Ze stellen lesmateriaal ter beschikking 
van leerkrachten. Indien ze dat wensen ondersteunt JRS hen door ont-
moetingen met vluchtelingen te organiseren.

Secundair onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Nascholing
Trajectbegeleiding

Secundair Onderwijs

Actief burgerschap
Kinderrechten
Leerlingenparticipatie
Wereldburgerschap

Migratie 
Vluchtelingen 
Kritisch Denken 
Interculturaliteit 

kiyo-ngo.be
kiyo-ngo.be/what-we-do/publications 

jrschange.org

info@kiyo-ngo.be
tel: 0491 25 15 15 

change@jrsbelgium.org 
tel: 02 738 08 18 
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https://www.kiyo-ngo.be
https://www.kiyo-ngo.be/what-we-do/publications
https://jrschange.org
mailto:info@kiyo-ngo.be
mailto:change@jrsbelgium.org
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Together for health. Memisa zet zich in voor de kwaliteit van de zorg 
en de toegang tot de zorg voor iedereen te verbeteren, met speciale 
aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Me-
misa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met orga-
nisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele 
en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt. Memisa 
bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen en in India.

Hoger onderwijs 
Nascholing

Gezondheidszorg
Internationale solidariteit
Gender
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

memisa.be

info@memisa.be 
tel: 02 454 15 40

 DOELGROEP

 THEMA’S

 CONTACT

 MEER INFO
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Lager onderwijs
Secundair onderwijs 
Hoger onderwijs
Nascholing

Duurzame handel & 
ontwikkeling
Actief burgerschap 
Internationale solidariteit
Gender
Klimaat 

oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school 
oxfamsol.be/doe-mee/leer-bij-met-oxfam

educatie@oww.be 
edu@oxfamsol.be 

Oxfam België is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor 
economische rechtvaardigheid. Dat doen ze in woord en daad en met 
respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen ze ervoor dat ie-
dereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht 
voluit kan uitoefenen. Vrouwen en meisjes staan centraal in onze strijd. 
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https://memisa.be/landen/belgie-wereldburgerschap/
mailto:info@memisa.be
https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/
https://www.oxfamsol.be/nl/doe-mee/leer-bij-met-oxfam
mailto:educatie@oww.be
mailto:edu@oxfamsol.be
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Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 
Hoger onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Nascholing 
Lerarenopleiding
Trajectbegeleiding

Discriminatie
Gelijke kansen 
Gender 
Kinderrechten 
Participatie

planinternational.be
schoolforrights.be

schools@planinternational.be 
tel: 02 504 60 13 

Plan verdedigt over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor 
meisjes. Kinderrechten zijn de fundamenten waarop onze democra-
tie gebouwd is en bieden kinderen en jongeren een waardenkader 
aan. Plan wil via educatie inzetten op de realisatie van kinderrechten 
en op veranderende  gendernormen. De school is de perfecte oefen-
plaats om vaardigheden van jongeren te stimuleren en te ontwikkelen. 
Samen met de partners voor Kinderrechtenscholen ontwikkelde Plan 
een online platform met kant-en-klaar educatief materiaal.

Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Buitengewoon onderwijs 
Nascholing 
Lerarenopleiding
Trajectbegeleiding

Massageweld
Discriminatie
Groepsdruk
Kritisch denken 
Inspraak en vrede

rcn-ong.be
rcn-ong.be/nl/wat-we-doen/
educatief-aanbod

pedagogie@rcn-ong.be 
tel: 02 347 02 70

RCN G&D onderzoekt samen met leerlingen 3e graad welke mecha-
nismen kunnen leiden tot massageweld, of die ook hier bestaan en 
vooral wat je daartegen kunt doen. De workshops kunnen los of vak-
overschrijdend georganiseerd worden (PAV, burgerschap, aardrijks-
kunde, geschiedenis, mondiale vorming, talen...). Het team begeleidt 
in de klas of vormt de leerkracht rond thema’s als: stereotypen, voor-
oordelen en discriminatie; groepsdruk en gehoorzaamheid; de strijd 
tegen straffeloosheid; hoe weerstand bieden?
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 MEER INFO
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https://www.planinternational.be/nl/steun-onze-projecten
https://www.schoolforrights.be/nl
mailto:schools@planinternational.be
https://rcn-ong.be
https://rcn-ong.be/nl/wat-we-doen/educatief-aanbod/
https://rcn-ong.be/nl/wat-we-doen/educatief-aanbod/
mailto:pedagogie@rcn-ong.be
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Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs
Trajectbegeleiding

Duurzame voeding 
Duurzame ontwikkeling 
Gelijke Kansen 
Gezondheid 
Internationale Solidariteit

rikolto.be

info@goodfoodatschool.be
+32 (0) 16 31 65 80

Gezonde en duurzame voeding, vandaag en in de toekomst: dat is 
waar Rikolto (vroeger Vredeseilanden) voor gaat. Van een eerlijk in-
komen voor de boer tot betaalbare kwaliteitsvolle voeding voor ie-
dereen, overal ter wereld. Gezonde en duurzame voeding is ook van 
groot belang bij kinderen en jongeren. Zij zijn in volle ontwikkeling, én 
de ondernemers en consumenten van morgen. Daarom ondersteunen 
we scholen bij het werken aan een gezond, duurzaam voedingsbeleid, 
zowel binnen als buiten de klas.

 DOELGROEP
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 CONTACT

 MEER INFO
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Hoger onderwijs 
Nascholing

Internationaal recht
Kinderrechten
Noodhulp
Ontmijning en explosieve wapens 
Vluchtelingen 
Internationaal humanitair recht 

rodekruis.be

Humanitair.recht@rodekruis.be

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie 
die zich inzet voor mensen in nood. Via Belgische Rode Kruis maken 
ze deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbe-
weging. Ze genieten het wettelijk mandaat van helper van de overheid 
in het humanitaire domein: zo verspreiden ze het internationaal huma-
nitair recht (IHR) in België en ondersteunen ze de Belgische staat bij 
het uitvoeren van haar verplichtingen in deze rechtstak.
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https://www.rikolto.be
mailto:info@goodfoodatschool.be
https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/ihr/
mailto:Humanitair.recht@rodekruis.be
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School zonder Racisme vzw is dé partner voor scholen en leerkrachten 
die aan de slag willen met diversiteit op school en in de klas. Ze onder-
steunen leerkrachten in het omgaan met diversiteit en het reageren 
op racistische en discriminerende uitspraken. Op de klasvloer dagen 
ze leerlingen op een interactieve manier uit. School zonder Racisme 
biedt interessante workshops, dagprogramma’s, en ontmoetingsmo-
menten voor leerlingen, vorming voor leerkrachten, en schoolbrede 
ondersteuning in de vorm van trajecten aan.

Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Nascholing
Lerarenopleiding 
Trajectbegeleiding

Discriminatie 
Diversiteit 
Wereldburgerschap 
Migratie 
Vluchtelingen

schoolzonderracisme.be 

info@schoolzonderracisme.be 
tel: 02 511 16 36
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Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met 
educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. 
Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo 
leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas. Ze bieden zowel 
begeleide werkvormen (inleefateliers, buurtwandelingen, workshops) 
aan als materialen waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen 
(lesmappen, fotosets, voorwerpenkoffers, magazine WAW,…). Studio 
Globo werkt nauw samen met Broederlijk Delen.

Kleuter onderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lerarenopleiding
Nascholing

Wereldburgerschap
Beeldvorming
Diversiteit
Internationale solidariteit
Klimaat

studioglobo.be

info@studioglobo.be 
tel: 02 520 05 30
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 CONTACT

 MEER INFO
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https://www.schoolzonderracisme.be
mailto:info@schoolzonderracisme.be
https://www.studioglobo.be
mailto:info@studioglobo.be
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Hoger onderwijs
Alle opleidingen
Docenten & medewerkers 
internationalisering
NGO’s, Vrijwilligers

Kritisch wereldburgerschap
Mobiliteit naar het Globale Zuiden
Relevante Partnerschappen & dekolonisatie
Racisme & discriminatie
Gender & diversiteit
Internationalisering van het hoger onderwijs

ucos.be

contact@ucos.be
tel: 02 614 81 65

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) 
is een erkende Belgische ngo met als missie de versterking van we-
reldburgerschapscompetenties bij studenten in het hoger onderwijs 
en bij vrijwilligers of professionals uit het middenveld. Samen met hun 
partners en doelpubliek willen ze werk maken van globale rechtvaar-
digheid door mondiaal bewustzijn en actief wereldburgerschap te sti-
muleren, al dan niet in het kader van internationale mobiliteit.

 DOELGROEP

 THEMA’S

 CONTACT

 MEER INFO
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UNICEF België vertegenwoordigt het Kinderfonds van de Verenigde 
Naties in België. Hun missie bestaat erin alle nodige aandacht te vra-
gen voor kinderrechten en dit doen ze onder meer via kinderrechte-
neducatie. Ze pleiten ervoor een kinderrechtenaanpak te integreren 
op school. Kinderen hebben namelijk niet enkel recht op onderwijs, 
maar hebben eveneens recht op mensenrechteneducatie, waaronder 
dus ook kinderrechten vallen. UNICEF België is bovendien een trotse 
partner van het platform Kinderrechtenscholen.

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Hoger onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Nascholing
Lerarenopleiding
Trajectbegeleiding

Diversiteit
Kinderrechten
Klimaat
Participatie
Mentale gezondheid

unicef.be
unicef.be/nl/kinderrechteneducatie

edu@unicef.be
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https://www.ucos.be/aanbod/
mailto:contact@ucos.be
https://www.unicef.be/nl
https://www.unicef.be/nl/kinderrechteneducatie
mailto:edu@unicef.be
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VIA Don Bosco biedt begeleidingstrajecten aan secundaire scholen, 
met aandacht voor beroepsvoorbereidend onderwijs, om leerlingen 
te sensibiliseren en mobiliseren tot kritische, solidaire en actieve we-
reldburgers. Dankzij hun internationaal netwerk verbinden zij scholen, 
leerkrachten en leerlingen met elkaar om via uitwisseling en dialoog 
samen te werken. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een 
rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ont-
wikkelingsdoelstellingen. 

Secundair onderwijs

Duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen
Gender
Interculturaliteit
Kinderrechten
Wereldburgerschap

viadonbosco.org
viadonbosco.org/nl/educatie

wbe@viadonbosco.org 
 DOELGROEP

 THEMA’S

 CONTACT

 MEER INFO
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Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger Onderwijs
Lerarenopleiding

Klimaat
Gelijke onderwijskansen
Duurzame ontwikkeling
Wereldburgerschap
Internationalisering van het hoger onderwijs

vvob.org
scholenbande 

info@scholenbanden.be
info@enspired.net
info@s-cool-links.org
tel: 02 209 07 99

VVOB – education for development werkt aan de duurzame verbete-
ring van de kwaliteit van onderwijs in België en in acht landen in Afrika,
Zuid-Amerika en Azië. Scholenbanden linkt scholen in Vlaanderen aan
scholen in de wereld en ondersteunt hen om een partnerschap op
te bouwen rond educatieve doelstellingen. S-Cool-Links ondersteunt
leerkrachten secundair wereldwijd in het samenwerken rond klimaat-
onderwijs. eNSPIRED biedt via onderwijspraktijken uit partnerlanden
inspiratie over het werken aan gelijke onderwijskansen en diversiteit.
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https://www.viadonbosco.org/nl/educatie
mailto:wbe@viadonbosco.org
http://vvob.org
mailto:info@scholenbanden.be
mailto:info@enspired.net
mailto:info@s-cool-links.org
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Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 
Hoger Onderwijs 

Biodiversiteit
Bos  
Duurzame ontwikkeling
Duurzame voeding
Klimaat

wwf.be/nl/scholen
klimaatopschool.be

educatie@wwf.be
tel: 02 340 09 55

WWF-België is één van de belangrijkste natuurbeschermingsorgani-
saties in ons land. Hun projecten zijn gebaseerd op samenwerking, 
dialoog en respect voor anderen. Het doel is de aantasting van de 
natuur op onze planeet stoppen en een toekomst bouwen waar de 
mens in harmonie leeft met de natuur. Het educatie-team biedt scho-
len (gratis) educatieve tools en workshops aan: gaande van natuurbe-
levingsspelletjes en SLAM wedstrijden tot een gesimuleerde klimaat-
conferentie en workshops duurzame voeding.
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 MEER INFO
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Buitengewoon onderwijs 
Secundair onderwijs 

Actief burgerschap
Internationale uitwisseling
Kritisch denken
Jongerenengagement
Jaarlijkse themafocus
(2019 = ondernemen, 2020 = shrinking space,  
2021 = Discriminatie en gelijke kansen,  
2022 = Duurzame voeding, 2023 = gender, etc.)

https://youca.be/youca-voor-leer-
krachten 

anke@youca.be
tel: 0472 27 68 90

YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een orga-
nisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken 
aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door 
hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen 
we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke 
en publieke leven. 
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http://wwf.be/nl/scholen
https://klimaatopschool.be
mailto:educatie@wwf.be
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