
 
 

Aanbod Fawaka WereldBurgerschap  
 
Fawaka WereldBurgerschap  biedt een gestructureerde aanpak om invulling te geven 
aan burgerschapsonderwijs. Wij nemen leerlingen, teamleden en schooldirecties mee in 
het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet 
aan de door de overheid gestelde eisen.  
 
1. Voor schooldirecties: Gestructureerd naar verankering van 
WereldBurgerschap op school  
 

Fawaka WereldBurgerschap begeleid scholen in alle stappen van 

het proces om tot een gedegen plan te komen voor de uitvoering 

van de wettelijke taken rondom burgerschap op school. Samen 

doorlopen we de cyclus vanaf het vormen van een visie en ambitie, 

via implementatie van praktische programma’s, naar 

kennisopbouw (zie rechts). Fawaka WereldBurgerschap kan ook 

ingevlogen worden in delen van het proces of om soms even mee 

te kijken. De inzet kan dus zo groot of zo klein zijn als waar de 

directie behoefte aan heeft. Ook kan eigenlijk in elke stap van het 

proces begonnen worden. 

Vanaf €1500 kunnen wij begeleiden in visievorming en 

ontwikkeling van een WereldBurgerschap stappenplan met SMART doelen en een implementatieplan 

afgestemd op het jaarplan van de school. Wij maken gebruik van een modulair aanbod van praktische 

programma’s. Informatie over mogelijkheden en kosten op aanvraag. 

 

Voorbeelden van praktische programma’s: 
- Canon voor Wereldburgerschap gebruiken in het thematisch onderwijs, 
- Aandacht voor wereldgeschiedenis in het geschiedenisonderwijs, 
- Naar een inclusieve schoolbibliotheek met emanciperende rolmodellen,  
- Trainingen voor kennisopbouw van teamleden,  
- Aandacht voor duurzaamheid via verschillende formats 

 

 
2. Voor leerkrachten: WereldBurgerschap in de praktijk van de 
klas  
 
Een van de kerntrainingen voor kennisopbouw van teamleden richt zich op diversiteit, inclusie, 
anti-discriminatie en emancipatie. Andere trainingen gaan in op andere thema’s. 

www.fawakaondernemersschool.nl/wereldburgerschap 

http://www.fawakaondernemersschool.nl/wereldburgerschap


 
 
Trainingen kunnen los afgenomen worden of als reeks 

1. Basistraining: hoe gebruik je de Wereldburgerschap-methodes in je klas (zie 
Wereldburgerschap-kader boven) 

2. Identiteit & Diversiteit: Inclusie en Emancipatie 
3. Duurzaamheid & Globalisering 
4. Verdeling & Mensenrechten 
5. Mondiale betrokkenheid & Vrede/conflict 
6. Synthese en afsluiting, met focus op concrete vragen vanuit de leerkrachten  

 
Elke training duurt 1,5 uur, max 10 personen per training 
€450 per training voor 5 leerkrachten (€100 p.p. extra),  
€1550 voor een complete reeks van 6 lessen voor 5 leerkrachten (€250 p.p. extra) 

 
 
3. Voor leerlingen: WereldBurgerschap door doen 
 
Burgerschap-programma: Kinderen leren bewust en 
verantwoordelijk om te gaan met zichzelf, anderen en de 
wereldwijde omgeving aan de hand van thema’s uit het 
NCDO-Wereldburgerschap-kader (rechts) 
Buurt BizKids programma: burgerschap in de wijk via sociaal 
ondernemerschap 
Invallen met burgerschap: ervaren docenten voor de klas bij 
(korte of langdurige) afwezigheid 
 
Standaardprijs per programma per klas (deze prijzen gelden 
in de regio Amsterdam en andere regio’s waar onze 
docenten gevestigd zijn, voor overige regio’s geldt: kosten 
inclusief reiskosten op aanvraag) : 

- Dagdeel € 250 

- Gehele dag € 335 

- Lessenreeks 5x 2u € 895  

- Lessenreeks 5x 3u € 1395  

- Lessenreeks 10x 2u € 1695 

 

Ook kunnen wij de leerkrachten uit het eigen schoolteam trainen in onze programma’s: 

- Training + fysiek lesmateriaal € 650 

 

Wij bieden ook themaweken Burgerschap voor de gehele school, verzorgd door ons, of door de eigen 

leerkrachten van de school, getraind door ons. Prijs op aanvraag (afhankelijk van aantal klassen). 

www.fawakaondernemersschool.nl/wereldburgerschap 

http://www.fawakaondernemersschool.nl/wereldburgerschap

