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Het jaar waarin je je ‘schoolverlater’ mag noemen, staat voor velen in het teken 
van enorme uitdagingen: schoolonderzoeken, examens en hoogstwaarschijnlijk 
de keuze voor een vervolgopleiding. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij behoort tot 
die eindexamenleerlingen die allang weten wat ze na hun middelbare school gaan 
doen. Maar velen worstelen nog met de vraag welke richting ze moeten kiezen, 
waar ze gaan studeren en op welke manier. Ook als je dit jaar je mbo afrondt, sta je 
voor de keuze om te gaan werken of nog verder te studeren aan een hogeschool. 
In deze uitgave van Jouw Keuze vind je een handig overzicht van door de overheid 
bekostigde hbo-opleidingen. Een bekostigde opleiding betekent dat je recht hebt op 
studie� nanciering. Tevens vind je alle informatie over hoe je je kunt aanmelden, een 
overzicht van alle open dagen en vertellen schoolverlaters over hun keuze.
Voorkom dat je, een half jaar nadat de opleiding is begonnen, tot de ontdekking 
komt dat ‘dit het toch niet helemaal is’ en zorg ervoor dat je op de hoogte bent 
van alle studierichtingen. Op de websites van de hogescholen vind je uitgebreide 
informatie over de verschillende opleidingen. Op www.studiekeuze123.nl kun je 
testen waar je interesses liggen en zie je wanneer de hogescholen hun deuren voor 
jou open zetten. Veel succes met het kiezen van de hbo-opleiding die bij jou past!

Voor nabestellingen kan deze brochure in pakketten van 25 exemplaren worden besteld (zolang de voorraad strekt) bij: EDG Distributie & Media,
T.a.v. Jouw keuze, Postbus 40266, 3504 AB Utrecht, Fax: 030-2417046. Of via: www.schoolpost.nl/hbo-raad.

Redactie: HBO-raad, EDG (Gerry van der Lit) Beeld/fotogra� e: Sander Koenen, Ruud Voest, Hogeschool INHolland, Hogeschool
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Breng wereldburgerschap 
de klas in!

Werkconferenties
In januari 2010 organiseert 
NCDO door het hele land vier 
werkconferenties, waarin 
deelnemers samenwerken 
aan een concreet plan over 
hoe zij het burgerschap in  
de lessen kunnen verweven. 
Het thema van de conferen-
ties is ‘Vensters op de Wereld’ 
én ‘De wereld wordt kleiner 
als je groter wordt’. 
Wil je meer weten? Kijk op 
www.werelddocent.nl

We zijn allemaal wereldburgers.  
Het is een groots begrip, het klinkt  
als verre landen, exotische culturen en 
verborgen religies. Maar eigenlijk is 
wereldburgerschap heel dichtbij. Het 
is een verbinding leggen tussen jezelf 
en anderen. Als je klein bent, kun je 
nog denken dat de wereld bestaat uit 
de stukjes grond onder je voeten en de 
mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, 
des te ruimer wordt je gezichtsveld.

Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij 
de wereld buiten de landsgrenzen:
■   Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichts-

veld of bij de grenzen van je land.
■   Je toont respect en staat open voor mensen uit andere delen van de wereld.
■   Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten.
■   Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds 

respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, 
vrede en veiligheid.

De wereld wordt kleiner als je groter wordt
Heb je altijd al aandacht willen besteden aan de veranderende wereld en de blik 
van de kinderen daarop? Maar is wereldburgerschap tot nu toe een te ruim 
 begrip? 
Het boek ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’ helpt de basisschooldocent 
op verschillende manieren aan wereldburgerschap te werken: binnen en buiten 
de gewone lessen. Daarbij vormt de ontwikkeling van de kinderen en hun 
 ervaringswereld natuurlijk het uitgangspunt.

Het boek is een kijk- en doeboek dat inspiratie wil bieden. 
In het boek worden de volgende vragen gesteld:
■   Waarom is wereldburgerschap voor kinderen belangrijk?
■   Wat wordt bedoeld met wereldburgerschap?
■   Hoe kies je een werkwijze die bij je past?
■   Hoe houd je rekening met leeftijdsverschillen?
■   Hoe kies je daarbij geschikte doelen en werkwijzen?
■   Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen actief participeren?*

* Bestel het boek via www.werelddocent.nl
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‘Ik ben al een aantal jaren bezig om wereldburgerschap vorm te geven binnen het onderwijs op de pabo. Ik ben erin 
gerold via een masterclass ‘wereldburgerschap in het onderwijs’ van NCDO enkele jaren geleden. Wereldburgerschap 
betekent voor mij dat je je bewust bent van de ontwikkelingen in de wereld om je heen en dat je je daar verantwoorde-
lijk voor voelt. Ik vind het belangrijk dat we op Hogeschool Domstad leraren opleiden die hier iets mee gaan doen. 
 Wereldburgerschap biedt vele handvatten om in het onderwijs mee aan de slag te gaan. Dat geldt zowel voor onze 
docenten op de pabo als voor onze studenten in de stagepraktijk. 

Om wereldburgerschap bij onze studenten onder de aandacht te brengen hebben we de beroepsrol ‘De leraar als 
 wereldburger’ ingevoerd. studenten maken door de jaren heen een portfolio, waarin ze o.a. laten zien wat ze hebben 
gedaan om deze beroepsrol in hun visie op het leraarschap te verwerken. Jaarlijks rond 10 december (de Internationale 
dag van de Mensenrechten) hebben we hier op de opleiding de inspiratiedag rondom de beroepsrol ‘De leraar als 
 wereldburger’. Deze dag is vooral bedoeld om studenten te informeren en te prikkelen. 

Wereldburgerschap betekent voor kleuters iets heel anders dan voor kinderen uit groep 8. Maar als je in groep 8 aan de 
slag wilt met een bepaalde thematiek, is het noodzakelijk al in de aanloop te beginnen met het bewustwordingsproces. 
Dat begint door met hele jonge kinderen  bewust te werken aan het respect voor elkaar en de omgeving waarin ze leven.

Hans Aalbersberg
Leraar groep 8, Protestants Christelijke Basisschool De Bongerd, Zuidland (foto rechts)

‘Respect voor elkaar en voor andere culturen’

‘Het is niet de 
ver-van-mijn-bed-show’

‘Op het moment dat ik met scholen ging spreken over het wereldburger-
schap voor het boek ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’, kwam ik er 
achter hoe normaal het eigenlijk is. Het is niet de ver-van-mijn-bed-show, 
het gaat niet over zielige kindjes in Afrika of de poolkap die smelt. Wereld-
burgerschap is er al. Het is alleen de vraag hoe het systematischer in de 
lessen kan worden gebracht en daar is het boek ‘De wereld wordt kleiner als 
je groter wordt’ een goed handvat voor. Het is een inspiratieboek. Er zijn 
verschillende manieren om aandacht aan het wereldburgerschap te beste-
den. Zo kun je ervoor kiezen dat incidenteel of structureel te doen. Docenten 
kunnen alleen inhoud en kennis over brengen, maar er ook voor kiezen 
leerlingen vaardigheden bij te brengen. In het boek hebben we die verschil-
lende aanpakken ingedeeld in light, medium en strong. 

De leeftijd van de leerlingen is belangrijk voor hoe en wat er ter sprake 
komt. Om een voorbeeld te noemen: bij de jongste kinderen is een ijsbeer 
vooral een knuffel. Bij de middengroepen kan ter sprake komen waar de 
ijsberen wonen en welk klimaat daar heerst. In de hoogste groepen biedt 
deze ijsbeer misschien een aanleiding om het over klimaatverandering te 
hebben. Maar maak zulke leeftijdsgrenzen niet te scherp: de kinderen geven 
zelf aan wat ze willen weten.’

‘De school is een kleine maatschappij’
‘Wij zijn een dorpsschool met vrijwel uitsluitend blan-
ke kinderen. Dat heeft als eenvoudige reden dat hier in 
Zuidland bijna geen allochtone kinderen wonen. Daar-
om vinden wij het belangrijk om onze leerlingen met 
andere culturen kennis te laten maken. 

Om dat concreet te maken, hebben we een taal- en 
cultuurproject gedaan met Aruba. We hebben een 
mailcorrespondentie met kinderen op Aruba in werking 
gezet en hebben de kinderen knuffels laten ruilen. Ook 
zijn er docenten uit Aruba hier geweest om les te geven 
en wij daar. Iets soortgelijks hebben we met Suriname 
en Jordanië gedaan. Het wereldburgerschap houdt voor 

mij in: omzien naar elkaar, weten van elkaar en leren 
van elkaar. We zijn nu bezig om als school een vorm te 
bedenken waarmee we het wereldburgerschap struc-
tureel in het rooster krijgen. Eens per week bespreek  
ik het nieuws tijdens de kringgesprekken ’s ochtends.  
Zo worden de kinderen bewust van de wereld en het 
gegeven dat die groter is dan hun eigen klasje. 

De school is eigenlijk een kleine maatschappij. Daarom 
is het belangrijk om kinderen nu al te leren dat conflic-
ten op te lossen zijn door met elkaar te praten. Het 
wereldburgerschap begint op het schoolplein en wij 
als leraren moeten fungeren als coach of arbiter.’

Frits Prior
Trainer en coach bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
Auteur van ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’

Matthijs Brouwer
Opleidingsmanager pabo, Hogeschool Domstad in Utrecht
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3. Publicaties:
De wereld wordt kleiner als je groter 
wordt – Dit boek laat zien hoe basis-
schooldocenten op verschillende manier 
aan wereldburgerschap kunnen werken.
Vensters op de wereld – Deze publicatie 
beschrijft in woord en beeld de canon 
voor wereldburgerschap. De boeken zijn 
te bestellen via www.werelddocent.nl of 
neem contact op: info@werelddocent.nl 
of via het telefoonnummer 020-5688755

NCDO staat voor Nationale Commissie voor 
Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling. De organisatie betrekt mensen 
in Nederland bij internationale samenwerking 
en ondersteunt hen met informatie, subsidie 
en adviezen. NCDO ontwikkelt een visie op 
wereldburgerschap en formuleert handvatten 
voor docenten. Een aantal producten op een 
rijtje:

1. Websites:
www.venstersopdewereld.nl 
– Hier vind je alle informatie over 
de canon voor wereldburger-
schap. Er wordt uitgelegd hoe de 
vensters op de wereld te gebrui-
ken zijn in het onderwijs over 
wereldburgerschap. Per venster 
vindt u (multimediale) informa-
tiebronnen.

www.werelddocent.nl – Vorm-
geven aan wereldburgerschap in 
het onderwijs. Website boordevol 
praktijkvoorbeelden van docenten 
die het wereldburgerschap in hun 
lessen toepassen.

www.wereldburger.nl – NCDO 
lanceert binnenkort deze nieuwe 
website (januari 2010), waarin 
alle informatie over wereldbur-
gerschap samenkomt.

2. Werkconferenties:
In januari 2010 vinden door het hele land vier werkconferenties plaats. 
Het thema van deze conferenties is ‘Vensters op de Wereld’ en ‘De wereld 
wordt kleiner als je groter wordt’, gelijk aan de twee publicaties die 
NCDO uitgeeft. 
Het doel van de conferenties is deelnemers naar huis te sturen met een 
concreet plan/ontwerp voor een aanpak van wereldburgerschap op 
maat voor de eigen klas of school. Er zijn professionele ondersteunings-
uren te winnen. Daarnaast ontvangen de deelnemers de publicaties 
‘Vensters op de wereld’ en ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’ 
én een gratis abonnement op tijdschrift Internationale Samenwerking 
en Samsam.

Data:  Deelnemers per conferentie:
Amsterdam 13 januari 25 leerkrachten basisonderwijs
Zwolle 20 januari 25 docenten en studenten pabo’s
Rotterdam 27 januari 25 docenten voortgezet onderwijs
Eindhoven 3 februari 25 opleiders universiteit/HBO, 
  met studenten
Inschrijving:
Inschrijving kan via de website www.werelddocent.nl. Hier is ook nadere 
informatie over de werkconferenties te vinden. Er is maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in!

Kijk voor meer inspiratie en voorbeelden van wereldburgerschap op: 
http://www.werelddocent.nl/wat-kan-ik-doen/inspiratie

M
ar

C 
La

N
tr

O
K,

 Is
tO

CK
PH

Ot
O

Lu
CI

e 
La

u
sI

N
  e

N
 JO

H
aN

 V
aN

 D
er

 W
O

u
De

, s
tu

DI
O

 JO
yO



deelnemende groep 8 zeggenschap over een 
eigen Watt-dorp. Het doel is om de bewoners van 
Watt zoveel mogelijk te leren over energie en 
energiebesparing. Om dit goed te kunnen doen, 
krijgen alle leerlingen een Wattcher: een apparaat 
dat het energieverbruik van alle apparaten in huis 
nauwkeurig meet, waardoor energie een tastbaar 
begrip wordt. Ook moeten de leerlingen zelf een 
energiebespaarplan maken. De klassen die er het 
best in slagen de bewoners van Watt ‘op te voeden’, 
staan namens hun stad in de grote finale die 
plaatsvindt tijdens het tv-programma SuperNick 
(Nickelodeon).  

Verantwoorde lessen
De Strijd om Watt is een educatief programma, 
ontwikkeld door Bureau Ranja uit Amsterdam. 
Oprichter Maaike van Schuppen is pedagoog, haar 
compagnon is specialist in het bedenken van 
concepten. Bureau Ranja is gespecialiseerd in 
educatieve projecten voor kinderen.

Waarom Eneco?
Eneco vindt duurzame energie belangrijk om ook in de 
toekomst voor energie te kunnen zorgen. Duurzame 
vormen zijn beter voor het milieu omdat ze nooit op 
kunnen raken. In 2030 wil Eneco daarom alleen nog 
maar duurzame energie opwekken. Samenwerking met 
de inwoners van Nederland is noodzakelijk om deze 
doelstelling te halen. Eneco geeft haar klanten om die 
reden inzicht in hun energieverbruik en tips om energie  
te besparen. De Strijd om Watt is gericht op kinderen en 
helpt hen bewuster te worden van energieverbruik. Hans 
Valk, directeur van de divisie Eneco Retail: “Het zou mooi 
zijn als het enthousiasme van kinderen om energie te 
besparen aanstekelijk werkt op volwassenen in hun 
omgeving. Ik droom ervan dat de Strijd om Watt zo’n 
enorme uitstraling krijgt, dat er een grote maatschap-
pelijke beweging ontstaat rond energiebesparing.”

Wil je ook meedoen met je klas?
Dit najaar krijgt de Strijd om Watt waarschijnlijk een 
vervolg. Wil je meer weten en denk je erover om mee 
te doen, kijk dan op www.strijdomwatt.nl voor meer 
informatie.

De Strijd om Watt is begonnen. Begin april streden tien 

klassen uit Amsterdam en Rotterdam twee weken lang 

om wie de meeste energie kan besparen. De start en 

de finale kregen veel media-aandacht, onder meer  

van tv-zender Nickelodeon, SBS en dagblad de  

Telegraaf. Blijkt de Strijd om Watt een succesformule, 

dan krijgt het dit najaar een vervolg en kunnen ook 

andere scholen in Nederland meedoen.

De Strijd om Watt is een educatief programma voor 
kinderen van groep 8. In de eerste week leren zij hoeveel 
Watt de apparaten thuis en op school verbruiken. In de 
tweede week moeten ze proberen zelf zoveel mogelijk 
energie te besparen. Daarvoor kunnen digitaal allerlei 
vormen van duurzame energiewinning worden ingezet, 
zoals zonnepanelen, windmolens en menselijke kracht.
Bijzonder is het gebruik van de Wattcher: een slim 
draadloos apparaatje voor in het stopcontact, waarmee je 
het energieverbruik van alle apparaten in huis eenvoudig 
kunt meten. Initiatiefnemer Eneco heeft de Wattcher 

samen met Innovaders (duurzame innovaties) ontwikkeld. 
Alle kinderen die meedoen aan de Strijd om Watt, krijgen 
de Wattcher mee naar huis. (www.wattcher.nl)

Het interactieve lesmateriaal is in opdracht van Eneco 
ontwikkeld door Bureau Ranja, specialist in educatieve 
projecten voor kinderen. De lessen staan zowel op  
internet (www.strijdomwatt.nl) als in de Wattus, een 
werkboek vol opdrachten en verborgen codes. De 
codes kunnen worden gekraakt door naar het televisie-
programma SuperNick te kijken op Nickelodeon.

Maaike van Schuppen van Bureau Ranja: “Het verwachte 
taal- en ontwikkelingsniveau binnen de Strijd om Watt 
sluit aan bij leerlingen van groep 8. Het lesmateriaal is 
niet kinderachtig, maar uitdagend en heel educatief. 
Kinderen leren in de Strijd om Watt veel over duurzame 
energie en over manieren om energie op te wekken.  
Een belangrijk aspect is het competitieve karakter van het 
project: twee weken is best lang voor kinderen, dus je 
moet het spannend houden.”

Wat is Watt?
Watt is een digitaal dorp dat draait op een grote 
batterij vol met watt. Omdat de bewoners van Watt 
niet verantwoord omgaan met energie, dreigt de 
batterij leeg te raken. Om Watt te helpen, krijgt elke 

Watt-raadcode week 2:

Watt-raadcode week 1:

Watt een plan!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

maandag 30 maart 9.30 uur 

donderdag 9 april 9.00 uur

donderdag 2 april 9.30 uur

maandag 6 april 9.00 uur
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