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HET PROGRAMMA  
Wereldburgerschap 

Edukans vindt betrokkenheid van jongeren bij mondiale vraagstukken belangrijk, want burgerschap 

stopt niet bij de landsgrenzen. Met ons online uitwisselingsprogramma Going Global krijgen jullie de 

kans om in gesprek te gaan met leerlingen uit Oeganda. Wat motiveert hen? Hoe kijken zij aan tegen 

onderwijs? Wat kunnen we van elkaar leren? Deelnemende leerlingen delen hun ervaringen en jullie 

school komt in actie voor beter onderwijs. Dit werkt! De verhalen van de jonge ambassadeurs blijven 

veel beter hangen bij medeleerlingen dan die van een professional. Zo gaan op jouw school leerlingen 

en docenten actief aan de slag met wereldburgerschap.  

 

Uitwisseling  

Dit jaar gaan we digitaal op reis. Elke school kiest één of twee leerlingen die als ambassadeur namens 

hun school ontdekken hoe Edukans in Oeganda werkt aan beter onderwijs. 

De Nederlandse deelnemers komen een week lang bij elkaar op een locatie in eigen land. Elke dag 

hebben zij intensief contact met een groep Oegandese leeftijdsgenoten van verschillende scholen. De 

leerlingen dompelen zich onder in een online uitwisseling van cultuur, het onderwijs in beide landen 

en vraagstukken waar jongeren tegenaan lopen. Bijvoorbeeld hoe je als leerling inspraak kunt hebben 

op je eigen school.  Ze gaan met elkaar in gesprek, voeren opdrachten uit en bespreken de uitkomsten 

met hun buddy’s. De groep Oegandese leerlingen 

gaat op dezelfde manier te werk. 

 

In actie 

Na deze uitwisselingsweek vol indrukken worden 

docenten en familie uitgenodigd om een 

slotpresentatie bij te wonen. De leerlingen laten zien 

wat zij hebben gedaan en geleerd van hun Oegandese 

buddy’s aan de hand van foto- en filmmateriaal.

Hierna komt de school in actie om geld op te halen 

voor beter onderwijs. Going Global maakt van jouw 

leerlingen echte wereldburgers. 

Door het wereldwijde coronavirus is meer dan ooit zichtbaar dat we allemaal met 

elkaar verbonden zijn. Bovendien is heel duidelijk dat goed onderwijs van wezenlijk 

belang is voor het functioneren van een samenleving. Zonder onderwijs geen goed 

opgeleide dokters en verpleegkundigen, geen economen en politici. Het nieuwe 

online Edukans uitwisselingsprogramma Going Global biedt jullie school de kans om 

wereldburgerschap handen en voeten te geven en bij te dragen aan beter onderwijs. 

En helemaal corona-proof!  

https://www.edukans.nl/programma/going-global/


 

 

 

Praktisch 

Van iedere deelnemende school doet 

tenminste één leerling mee aan het 

programma. De leerlingen beginnen 

goed voorbereid aan de uitwisseling. 

Van tevoren volgen ze een verplichte 

trainingsdag. De uitwisseling vindt 

plaats tussen 1 en 9 mei 2021 (precieze 

data volgt nog).  

De school betaalt deelnamekosten voor 

de eigen leerling en daarmee sponsort 

zij ook de deelname van een Oegandese 

leerling. Ervaren trainers begeleiden de 

culturele uitwisseling. 

 
GOING GLOBAL NAAR OEGANDA 

Wat doet Edukans in Oeganda? 

Edukans werkt aan beter onderwijs in Oeganda met het STER-schoolprogramma. Edukans pakt de hele 

leeromgeving van de kinderen aan en betrekt alle partijen die daarin een rol spelen. Zo krijgen kinderen 

de kans hun talenten te ontplooien! Een onderdeel daarvan is dat inspecteurs in gesprek te gaan met 

scholen over wat ze willen behouden en wat beter kan aan hun onderwijs. Zowel leidinggevenden, 

docenten, ouders en leerlingen worden betrokken bij dit proces. Dus niet werken vanuit een ‘top 

down’ benadering, maar juist iedereen betrekken.  

 

Hoe gaat Going Global dan met dit thema aan de slag? 

Leerlingen betrekken bij het verbeteren van je onderwijs: dat staat centraal bij Going Global! In theorie 

is de inbreng van alle partijen gewaarborgd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De 

praktijk blijkt helaas wel eens anders. Te vaak gebeurt het dat leerlingen níet worden gevraagd om 

mee te praten óf dat ze sociaal wenselijke antwoorden. Met Going Global gaan we hiermee aan de 

slag. Hoe ziet je droomschool eruit? Dat is waar we naartoe werken. 

 

Tijdens de uitwisseling verdiepen de leerlingen zich eerst in elkaars leven.  Hoe ziet het dagelijks leven 

eruit van leerlingen in Oeganda? Hoe ziet hun schooldag eruit? Wat gaat goed op school en wat zouden 

ze graag anders zien? Met creatieve werkvormen (rollenspellen, mindmaps, video, tekeningen) 

wisselen de Nederlandse en Oegandese leerlingen kennis en ervaringen uit. Samen bekijken we hoe je 

op een  constructieve manier opkomt voor je je mening en je rechten. Hiermee laten we de 

schoolleiding, de docenten en de ouders zien dat luisteren naar de leerlingen meerwaarde heeft voor 

de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  

Naast de intensieve digitale uitwisseling wordt in die week Oeganda ook in huis gehaald. Denk 

bijvoorbeeld aan Oegandees koken, met Oegandese Nederlanders in gesprek en een workshop over 

de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

 



ENTHOUSIAST? 
Wij gunnen ieder kind goed onderwijs. Daarom verwelkomen 

we jullie school graag als deelnemer aan Going Global. Samen 

werken we aan goed onderwijs, wereldwijd! 
 

 
MET GOING GLOBAL VOERT DE HELE SCHOOL ACTIE 

Met Going Global kom je als school in actie voor het beter onderwijs in Oeganda. Alle leerlingen werven 

hier fondsen voor. De leerling die meedoet aan de uitwisseling heeft hierin een belangrijke rol. Met de 

indrukwekkende verhalen zet hij/zij de andere leerlingen in beweging om in actie te komen voor Going 

Global. Edukans heeft veel actie-ideeën en natuurlijk hebben we tips om te garanderen dat jullie acties 

coronaproof zijn. De ervaring leert dat sponsoractiviteiten en ludieke acties een mooie opbrengst 

genereren en de school op z’n kop zetten. 

 

Actiepagina 

Elke school krijgt een eigen actiepagina op het 

Edukans Actieplatform. Op deze pagina 

worden tijdens de uitwisseling updates 

geplaats. Ook kun je als school zelf blogs 

plaatsen op de actiepagina. De actiepagina 

heeft een geldmeter en een doneerknop 

waarmee mensen eenvoudig online geld 

kunnen overmaken voor jullie actie. Neem vast 

een kijkje op inactievooredukans.nl. 

Lesmateriaal 

Bij Going Global hoort veel educatief materiaal, 

te gebruiken in bijvoorbeeld mentorlessen. 

Denk aan een Edukans Pubquiz in de klas, 

workshops over omgaan met verschillende 

culturen of lessen om op een actieve manier stil 

te staan bij ontwikkelingssamenwerking. 

Daarnaast kun je  allerlei materiaal van ons 

lenen, zoals vlaggen, banners, foto’s en films. 

 

Ondersteuning voor je school 

Edukans zorgt voor goede begeleiding en 

ondersteuning door onze onderwijsconsulent 

of een ervaren vrijwilliger. Daarnaast zijn 

instructiefilmpjes te raadplegen. Zo vertelt 

Christiaan Elsenaar, docent en Going Global-

coördinator op het Corderius College in 

Amersfoort, in dit instructiefilmpje hoe je 

Going Global op school kunt organiseren.  

 

 

 

 
 

 

  

 

https://www.edukans.nl/in-actie-op-afstand/
https://vimeo.com/187135201

