
Inspiratie voor SDG’s in de klas 

Aanbod 

• Inspiratiegids om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te

introduceren in de school en in de klaspraktijk

• Educatief aanbod aansluitend op het jaarlijkse campagnethema

Leerdoelen Wereldschool
• Duurzaamheid en globalisering
• Systeemdenken
• Bijdragen aan een betere wereld

Doelgroep 
• Basisonderwijs en secundair onderwijs
• Leerlingen en leerkrachten

Laatste update 2/2020 

11.11.11 is de koepel van 

de Vlaamse Noord-Zuid 

beweging 

11.11.11 bundelt de kracht 

van 330 groepen en 60 

organisaties 

Duurzame verandering, 

basisrechten voor iedereen 

en strijd tegen armoede zijn 

enkele van de speerpunten 

van 11.11.11 

11.11.11 

Meer info: www.11.be 

Contact: Kathelijne Houben Kathelijne.Houben@11.be 



 

 

 

 

Uitwisselingen, vrijwilligerswerk, wereldburgerschap 

Aanbod 

• Studeren in het buitenland 

• Vrijwilligerswerk in het buitenland 

• Buitenlandse leerling op school 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen 

 

 

Laatste update 2/2020 

AFS is een non-profit 

organisatie die zich met 

studenten, gezinnen en 

vrijwilligers inzet voor een 

meer rechtvaardige en 

vreedzame wereld via 

intercultureel leren en 

uitwisseling.  

AFS is actief in 99 landen 

wereldwijd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS Vlaanderen 
 

 

Meer info: www.afsvlaanderen.be   

Contact: info@afsvlaanderen.be    

  



 
 

 

 

 

Ontwikkelingseducatie, wereldburgerschap, duurzaamheid 

Aanbod 

• Workshops: water, fair trade, creatief denken, systeemdenken, 

klimaat, … 

• Nascholingen: systeemdenken, creatief denken, filosoferen, 

werelddagen, water, bos, duurzaamheid, actiegericht werken 

• Trajecten: systeemdenken, creatief denken, filosoferen, water, 

fair trade, klimaat, kinderrechten,  

• Gloob & Teo: duurzaamheid in de kleuterklas 

• Educatief Materiaal 

• Lesideeên 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Kleuter-, lager, secundair onderwijs 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Djapo is een educatieve 

organisatie die kinderen 

keuzes wil leren maken voor 

een duurzamere wereld en 

combineert 

denkvaardigheden als 

filosoferen, creatief denken, 

systeemdenken en 

actiegericht werken met 

duurzaamheidsthema’s 

zoals water, klimaat, handel 

en afval.    

Djapo werkte mee aan het 

competentiemodel voor 

Actief Burgerschap van het 

Stedelijk Onderwijs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djapo 
 

 

Meer info: www.djapo.be   

Contact: info@djapo.be    

  



 

 

 

 

Documentatiecentrum, bibliotheek,  

Aanbod 

• Bibliotheek met boeken, video’s, spelmateriaal, themakoffers, etc 

over: 

o Wereldburgerschap 

o Gelijke kansen op school 

o Taalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 
• Noord-Zuidverhoudingen 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen en Leerkrachten  

 

 

Laatste update 2/2020 

Samen met je collega’s kun 

je bij docAtlas ook een 

vorming of leeractiviteit 

aanvragen.   

Je vindt het 

documentatiecentrum in de 

Carnotstraat 110, 2060 

Antwerpen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docatlas 
 

Meer info: 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/docume
ntatiecentrum-atlas.html  

Contact: docatlas@provincieantwerpen.be    

  



 

 

 

 

Milieu, klimaat, ecologie 

Aanbod 

• Workshops en activiteiten 

• Word Ecoschool en krijg ondersteuning in de vorm van advies, 

subsidies, materialen,… 

• Begeleiding bij het aanleggen van een natuurlijke speelplaats 

• Rondleidingen in het Ecohuis (bijenkasten en duurzame 

bouwtechnieken voor TSO en BSO) 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Derde graad basis en alle graden secundair voor  workshops en 

activiteiten 
• Alle onderwijsniveaus voor advies en begeleiding 
• Leerlingen en leerkrachten  

 

 

Laatste update 2/2020 

Het Ecohuis is gelegen in 

de Turnhoutsebaan 139, 

2140 Borgerhout    

Het gebouw is zelf een 

voorbeeld van duurzame 

bouw. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecohuis 
 

 

Meer info: ecohuis.antwerpen.be  

Contact: ecohuis@antwerpen.be   

  



 

 

 

 

Subsidies voor Europese uitwisselingen 

Aanbod 

• Erasmus+ KA1: individuele leermobiliteiten: 

o Voor leerkrachten: Jobshadowing of cursus  

o Voor leerlingen technisch en beroeps: buitenlandse stages 

• Erasmus+ KA2: Strategische partnerschappen  

o Voor leerkrachten: samenwerking voor innovatie en 

uitwisseling van goede praktijken 

o Voor leerlingen: schooluitwisselingen 

• Buurklassen: financiering voor klasuitwisselingen tussen een 

Vlaamse school en een school uit een buurland van België 

• Etwinning: een Europees platform voor digitale 

samenwerkingsprojecten tussen scholen in Europa 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Basisonderwijs, Secundair onderwijs en Volwassenenonderwijs 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Epos stimuleert en 

ondersteunt samenwerking, 

internationalisering en 

mobiliteit in onderwijs en 

vorming.   

Epos staat in voor de 

uitvoering in Vlaanderen 

van Europese en 

internationale programma's 

en acties voor onderwijs, 

vorming, opleiding en 

levenslang leren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOS 
 

 

Meer info: www.epos-vlaanderen.be   

Contact: contactformulier via website    

  



 

 

 

 

Europa en de Europese instellingen 

Aanbod 

• Lesmateriaal, posters, vlaggen, gadgets van en over Europa 

• Europaweken voor de derde graad basisonderwijs 

• Wedstrijd Sterrenklas  

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 

Doelgroep 
• Basis en secundair 
• Leerlingen en leerkrachten  

 

 

Laatste update 2/2020 

Wil je les geven over 

Europa? Dan moet je bij 

Europa in de Klas zijn. Dit 

initiatief van de Provincie 

Antwerpen biedt 

lesmateriaal (af te halen of 

uit te lenen)     

Je kan met je klas ook de 

workshop ‘Europaweken’ 

bijwonen op vaste 

tijdstippen en locaties 

doorheen het schooljaar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa in de klas 
 

Meer info: 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-
europa/europa-in-de-klas.html   

Contact: europadirect@provincieantwerpen.be    

  



 

 

 

 

Europese instellingen, Europees burgerschap  

Aanbod 

• European Parliament Ambassador School: een programma voor 

secundaire scholen om de  Eu-kennis en democratische 

vaardigheden  zoals kritische burgerzin te trainen bij leerlingen. 

• Europa in de klas: educatief materiaal over Europa, de Europese 

Unie en haar instellingen 

• Europees parlement bezoeken:  

• EYE2020: jongeren tussen 16 en 30 jaar kunnen deelnemen aan 

een tweejaarlijks Europees jongerenevenement waar zij hun 

ideeën over de toekomst van Europa uitwerken en uitwisselen. 

• European Youth Parliament:  is een project voor politieke vorming 

voor leerlingen van de laatste jaren van het secundair onderwijs 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 
• Kennis over de Europese instellingen 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

EPAS is ook een netwerk 

van scholen dat af en toe bij 

elkaar komt om goede 

praktijen te delen en elkaar 

te inspireren. 

Er zijn al meer dan 1100 

EPAS-scholen in de 

Europese Unie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europees Parlement – 
bureau in België 
Meer info: https://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/  

Contact: epbrussels-edu@europarl.europa.eu 

  



 

 

 

 

Internationale conferentie over Wereldburgerschapseducatie op 7 

mei 2020 

Aanbod 

• Workshops 

• Lezingen 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

Doelgroep 
• Leerkrachten van alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen 3e graad secundair onderwijs/cursisten 

volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs 

 

Laatste update 2/2020 

Brussels 2020 International 

Conference on Global 

Education aims to place 

global justice at the heart of 

education, pointing the need 

for greater collaboration and 

support for Global 

Education to create critical 

engagement and achieve 

the SDG’s by 2030.    

Keynote speaker: Dirk Van 

Damme – OESO (PISA 

ranking) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Education Network 
Europe: Conferentie 
 

Meer info: globaleducation.be   

Contact: contactformulier op globaleducation.be    

  



 

 

 

 

financiering voor jongerenuitwisselingen, vrijwilligerswerk en 

buitenlands jeugdwerk 

Aanbod 

• Erasmus+ KA1: groepsuitwisselingen 

• Erasmus+ KA2: strategische partnerschappen voor 

capaciteitsopbouw van jongerenorganisaties 

• European Solidarity Corps: Vrijwilligerswerk in Europa 

• Bel’J: groepsuitwisseling of vrijwilligerswerk over de taalgrenzen 

heen  

• Info en vormingsdagen 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Deeltijds Kunstonderwijs 

• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

JINT is het Nationaal 

Agentschap voor Erasmus+: 

Youth in Action en het 

European Solidarity Corps 

en coördineert het Bel’J-

programma in Vlaanderen. 

JINT ondersteunt je ook bij 

het uitwerken van de 

subsidieaanvraag voor je 

internationaal project 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JINT 
 

 

Meer info: www.jint.be en www.youthinaction.be   

Contact: projecten@jint.be    

  



 

 

 

 

Kruit is hét kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie in 

Vlaanderen 

Aanbod 

• Uitwisselingsmomenten 

• Partnerschapsprojecten 

• KlasCement voor wereldburgers 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 

• Systeemdenken 

• Bijdragen aan een betere wereld 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 

• Leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Kruit brengt mensen en 

ideeën samen rond 

wereldburgerschaps-

educatie in Vlaanderen. 

     

Kruit is zowel een online als 

een real life platform 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruit 
 

 

Meer info: www.wijzijnkruit.be   

Contact:     

  



 

 

 

 

Milieu, ecologie en klimaat 

Aanbod 

• Begeleiding op maat 

o Klimaattrajecten 

o Vergroeningstrajecten  

o Flexibele trajecten 

• Informatie en inspiratie 

• Vormingen en netwerkmomenten 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 

• Systeemdenken 

• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Basisonderwijs en secundair onderwijs 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

 MOS helpt van je school 

een milieuvriendelijke en 

duurzame leer- en 

leefomgeving te maken, 

samen met de leerlingen, 

het schoolteam en het 

netwerk van de school. 

 

 

 

 

MOS Vlaanderen 
 

 

Meer info: mosvlaanderen.be   

Contact: mos@vlaanderen.be    

  



 

 

 

 

Online platform, samenwerking 

Aanbod 

• Online samenwerkingsplatform (vergelijk het met een 

gemodereerde Facebook) voor leerlingen en leerkrachten van 

over de hele wereld. 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Lager en secundair onderwijs 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

MySchoolsNetwork is a safe 

and free online, educational 

platform broadening the 

horizons of pupils, students 

and teachers all over the 

world. The platform was 

founded to support digital 

literacy, global citizenship 

and authentic language 

learning in primary and 

secondary education.     

Op dit moment zijn er x 

scholen aangesloten uit y 

landen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Schools Network 
 

 

Meer info: www.myschoolsnetwork.com   

Contact:     

  



 

 

 

 

Online leerplatform, multimedia, wereldburgerschap 

Aanbod 

• Aan de hand van een interactieve kaart kan je ontdekken wat er 

leeft in andere landen. Leerlingen stellen zich voor aan de hand 

van de SDG’s 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Equator is een gloednieuw 

internationaal leerplatform 

waarmee kinderen samen 

groeien naar actief 

wereldburgerschap. 

Registreer en post met je 

klas een filmpje op het 

platform 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Equator 
 

 

Meer info: myequator.net   

Contact: contactformulier via website  

  



 

 

 

 

Voedsel, duurzaam consumeren, armoede en ongelijkheid, 
internationale economie  

Aanbod 

• Lesfiches  

• Inleefateliers 

• Workshops 

• Begeleid bezoek aan de wereldwinkel 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 

• Systeemdenken 

• Bijdragen aan een betere wereld 

• Noord-Zuidverhoudingen 

 

Doelgroep 
• Basisonderwijs en Secundair onderwijs 
• Leerlingen  

 

 

Laatste update 2/2020 

Oxfam werkt in meer dan 90 

landen, samen met 3.200 

lokale organisaties. Zo 

helpen ze 25 miljoen 

vrouwen, mannen en 

kinderen om uit de armoede 

te klimmen, met 

ontwikkelingsprojecten, 

noodhulp en sensibilisering. 

Oxfam is ook bekend van 

de wereldwinkels die 

eerlijke handel willen 

inzetten als hefboom voor 

duurzame ontwikkeling.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxfam 
 

 

Meer info: www.oxfamsol.be/nl/educatiefmateriaal   

Contact: scholenwerking@owwa.be    

  



 

 

 

 

Uitwisselingen, interculturaliteit, talen 

Aanbod 

• Scholenswitch: Financiële ondersteuning voor uitwisselingen 

tussen scholen uit de verschillende taalgemeenschappen van 

België 

• Belgodyssee: Wedstrijd: Zeven duo’s – laatstejaarsstudenten, 

de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig – trekken er als een 

team van twee op uit en werken twee weken lang samen op 

radioreportages, de geschreven pers en online. 
• IDCity: jongeren tussen de 18 en de 25 jaar krijgen de kans om 

hun ideeën voor hun stad in de praktijk te brengen.  

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 

• Systeemdenken 

• Bijdragen aan een betere wereld 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveau’s 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Elkaar leren kennen en 

waarderen, over de afkomst 

en de taalgrenzen heen: dat 

is de doelstelling van het 

Prins Filipfonds.    

Sinds 2000 vonden er al 

700 uitwisselingen plaats uit 

de verschillende 

gemeenschappen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Filipfonds 
 

Meer info: https://www.fpp-pff.be/nl 

Contact: reyn.s@mandate.kbs-frb.be    

  



 

 

 

 

Samenwerking tussen Vlaamse school en school in het Zuiden 

Aanbod 

• Financiële ondersteuning van scholenbanden  

• Inhoudelijke ondersteuning 

• Vormingen 

• Netwerkmomenten 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 
• Noord-Zuid samenwerking 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Een scholenband is een 

gelijkwaardige, wederkerige 

samenwerking tussen een 

Vlaamse school en een 

school in het Zuiden, met 

als ambitie duurzaam te 

evolueren en samen te 

werken rond een aantal 

educatieve doelstellingen.    

VVOB voorziet financiering 

van een scholenband met 

een partnerschool in het 

Zuiden na het indienen van 

een actieplan.  

Het is voor leerkrachten ook 

mogelijk om met deze 

subsidie de partnerschool te 

gaan bezoeken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVOB Scholenbanden 
 

 

Meer info: www.scholenbanden.be   

Contact: info@scholenbanden.be    

  



 

 

 

 

internationale uitwisseling, interculturaliteit 

Aanbod 

• 5 leerlingen (min 15 jaar) en 1 begeleider worden uitgenodigd om 

10 dagen in juli deel te nemen aan het Shanghai International 

Sister Cities Youth Camp (verblijfskosten worden gedekt door de 

Chinese organisatie) 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Secundair Onderwijs, Volwassenenonderwijs, deeltijds 

kunstonderwijs 

• Leerlingen en 1 begeleidende leerkracht 

 

 

Laatste update 2/2020 

17 landen namen 

deel aan het Youth 

Camp 2019 

waaronder 5 

leerlingen van 

Stedelijk Lyceum 

Waterbaan 

Je maakt er niet alleen 

kennis met de Chinese 

cultuur maar ook met 

leeftijdsgenoten van over de 

hele wereld. 

 

 

 

 

 

 

Shanghai international sister 

cities youth camp 

Meer info: https://www.ieas.net.cn/shyc   

Contact: bram.goris@so.antwerpen.be of 
an.verlinden@so.antwerpen.be    

  



 

 

 

 

internationalisering van je school, centrum of academie 

Aanbod 

• Projectenfonds internationalisering: opstartfonds van het  

• Ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van internationale 

projecten, zoeken van partners, schrijven van 

subsidieaanvragen,… 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 

• Systeemdenken 

• Bijdragen aan een betere wereld 

• Noord-Zuid samenwerking 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Het projectenfonds 

internationalisering is een 

opstartfonds om een 

internationaal 

samenwerkingsverband op 

te starten en later door te 

groeien naar externe 

financiering. 

Een school, centrum of 

academie kan maximaal 1x 

per jaar 2.500 euro 

aanvragen. Er is geen 

deadline voorzien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedelijk Onderwijs 
 

Meer info: 

https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/578de6444b1798446e7

af049/projectenfonds-stedelijk-onderwijs   

Contact: bram.goris@so.antwerpen.be    

  



 

 

 

 

Ontwikkelingseducatie 

Aanbod 

• Nascholingen 

• Buurtwandelingen 

• Inleefateliers 

• Koffers 

• Publicaties  

• Workshops 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 
• Noord-Zuidverhoudingen 

Doelgroep 
• Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs 
• Leerlingen en leerkrachten  

 

 

Laatste update 2/2020 

Studio Globo is een NGO 

voor 

ontwikkelingssamenwerking 

die zich specialiseert in 

ontwikkelingseducatie. De 

wereld ontdekken, positief 

leren omgaan met 

diversiteit, betrokken raken 

bij mens en milieu en 

meebouwen aan een 

duurzame en solidaire 

wereld zijn hierbij de 

voornaamste pijlers.      

 

 

 

 

 

Studio Globo 
 

 

Meer info: www.studioglobo.be   

Contact: antwerpen@studioglobo.be    

  



 

 

 

 

Inspiratiedag voor duurzame wereldburgers 

Aanbod 

• Inspiratiedag op 12 maart 2020 met workshops en infobeurs 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveaus 
• Leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

Deze inspiratiedag is 

georganiseerd door Kruit, 

MOS en 11.11.11    

Hoe kunnen leerlingen en 

leerkrachten  nadenken 

vanuit het perspectief van 

een superdiverse wereld? 

Hoe kan het onderwijs het 

fundament leggen voor 

toekomstige duurzame 

samenlevingsmodellen? 

Hoe maken we onze 

leerlingen op een boeiende 

manier wegwijs in de 

complexe duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s)?  

 
 

De SDG’s vormen de 

inhoudelijke leidraad van 

deze insiratiedag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teach Up! 2030 
 

 

Meer info: www.teachup2030.be   

Contact: kruit@enabel.be    

  



 

 

 

 

Internationaal scholennetwerk, samenwerking en uitwisseling 

Aanbod 

• Creëren: het netwerk ontwikkelt, test en verspreidt innovatieve 

leermaterialen en leermethodieken 

• Onderwijzen en Leren: competentieontwikkeling over  

innovatieve leermethodieken en participatief leren  

• Interactie: uitwisselen van kennis, en goede praktijken tussen de 

scholen uit het netwerk 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 

 

Doelgroep 
• Alle onderwijsniveau’s 
• Leerlingen en leerkrachten 

 

 

Laatste update 2/2020 

UNESCO scholen vormen 

een wereldwijd netwerk van 

scholen die 

internationalisering, vrede 

en duurzaamheid hoog in 

het vaandel dragen.    

Wereldwijd zijn er 11.500 

scholen in 182 landen 

aangesloten bij het Unesco 

scholennetwerk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unesco scholennetwerk 
 

 

Meer info: aspnet.unesco.org   

Contact: stijn.dhert@gmail.com    

  



 

 

 

 

Internationale samenwerking, Wereldburgerschapseducatie 

Aanbod 

• Educatief aanbod over wereldburgerschapseducatie in de vorm 

van:  

o Inspiratiegidsen 
o Educatief spel Youth4Goals: Met ‘You(th) 4 Goals’ ga je 

in de klas aan de slag met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen van de 

VN bieden een kader om te bouwen aan een betere 

wereld. Via You(th) 4 Goals kan ook jouw klas haar 

steentje bijdragen. 

o Traject Youth4Change: In het kader van Youth 4 Change 

gaat een (klas)groep Belgische jongeren een dialoog aan 

met een (klas)groep jongeren uit Tanzania. Gedurende het 

project krijgen alle jongeren workshops omtrent de 

Sustainable Development Goals en ontmoeten ze mekaar 

in Tanzania. 

Leerdoelen Wereldschool 
• Duurzaamheid en globalisering 
• Systeemdenken 
• Bijdragen aan een betere wereld 
• Noord-Zuidverhoudingen 

 

Doelgroep 
• Secundair 
• Leerlingen en leerkrachten  

 

Laatste update 2/2020 

VIA Don Bosco bouwt 

bruggen tussen scholen in 

België en elders in de 

wereld. Zo timmert VIA Don 

Bosco aan de weg naar een 

rechtvaardige samenleving 

die beantwoordt aan de 

Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen.  

 

 

 

 

 VIA Don Bosco  
 

 

Meer info: www.viadonbosco.org   

Contact: info@viadonbosco.org    

  




