
Wereldburgerschap  

groeit op school 



Racisme in de klas 

• Leeftijdsgebonden competenties 

 

 

• 3 dimensies wereldburgerschapseducatie 



Welke leeftijd past bij welke uitspraak? 

 

  

 

 

 

6 maanden , 4 jaar, 7 à 8 jaar, 10 jaar 
 
1) Ik wil niet met een kindje met een andere huidskleur spelen   

2) Ik weet hoe een groep met een andere huidskleur over mijn groep 
denkt  

3) Ik zie iemand met een andere huidskleur en begin te huilen  

4) Ik ontwikkel vaardigheden om mensen te zien tegen de achtergrond 
van hun groep 
 



 

 

1) Ik wil niet met een kindje met een andere huidskleur spelen   4 jaar 

2) Ik weet hoe een groep met een andere huidskleur over mijn groep 
denkt  

7 à 8 jaar 

3) Ik zie iemand met een andere huidskleur en begin te huilen  6 maanden 

4) Ik ontwikkel vaardigheden om mensen te zien tegen de achtergrond 
van hun groep 
 

10 jaar 



3 fasen ontwikkelingspsychologie 

• Baby/peuter:  hechten aan eigen culturele of etnische groep ><  andere groep 

(EGOCENTRISCH) negatieve reactie onbehagen, niet uit stereotype opvatting 

 

• Kleuter:  grove stereotypen, categoriseren en generalisatie 

(GROEP)  gebrek oordelend vermogen 

  ontvankelijk voor sociale opvattingen 

 

• Vanaf 7à 8:  oog voor de groep waartoe iemand behoort , maar ook voor individu 

(INDIVIDU)  onafhankelijk oordeel 

  8 tot 12j: vooroordelen verminderen! 

   ‘golden age’: volwassenen grote rol in positief  

   aanbieden omgang diversiteit 

 



Wereldburgerschapseducatie ontwikkelt 

 

Cognitieve  

vaardigheden 

 

Socio-emotionele 

vaardigheden 

 

Gedragsmatige  

vaardigheden 

 



Unesco-kader: leerlijn 

COGNITIEF SOCIO-EMOTIONEEL GEDRAG 

5 tot 9 

verschillende bronnen info 

benoemen 

gelijkenissen en verschillen onderscheiden  

verschillen en connecties tussen 

verschillende sociale groepen benoemen 

manieren tot actie 

verkennen 

9 tot 12 

onderscheid maken 

feit/opinie 

goede relaties met individuen en groepen 

vergelijken van socio-culturele normen 

het belang van actie 

erkennen 

engagement in de eigen 

gemeenschap 

12 tot 15 

onderliggende assumpties 

onderzoeken 

machtsverhoudingen 

beschrijven 

debat voeren over racisme 

respect tonen voor diversiteit  

empathie ontwikkelen 

Vaardigheden 

ontwikkelen om tot actie 

over te gaan 

15 tot 18 

kritisch beoordelen van 

machtsverhoudingen  

waarde, attitudes en vaardigheden 

toepassen 

kritisch beoordelen van verbondenheid 

tussen verschillende groepen 

effectieve burger-

initiatieven nemen 



 



Hoe zoek je goed materiaal? 

 Hoe zoek jij? 
 
Hoe helpt Kleur Bekennen jou? 

 
• In elke provincie educatieve medewerkers 

 

• 6 documentatiecentra 

 

• KlasCement voor wereldburgers 



Kleur Bekennen documentatiecentra 

 

 • In elke provincie + Brussel 

 

• Ontleen gratis educatief materiaal + advies op 

maat 

 

• Online catalogus van elk documentatiecentrum  

 

• Inspiratiebundels        

 

• Alle info op www.kleurbekennen.be/page/onze-

werking/onze-documentatiecentra 

 

 

 

 

http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/users/user1/2018 Diversiteit en interculturaliteit.pdf


Klascement voor wereldburgers 

 

 
• Online lesmateriaal, workshops & nascholingen 

 

• Ontdek onze favorieten en thema’s in de kijker 

 

• www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie 

 



 



Tips op KlasCement voor Wereldburgers 

https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/websites/85264/stories-that-move-tools-tegen-discriminatie/?previous
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/websites/66328/uit-de-klas-werkvormen-over-racisme-en-discriminatie/?previous
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/video/73110/wit-is-ook-een-kleur-docu-2doc/?previous
http://edu.annefrank.org/beginbijjezelf/
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/downloadbaar-lesmateriaal/56467/hoe-kijk-ik-naar-de-ander-die-anders-is-dan-ik-actuales/?previous
https://www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie/zoek-lesmateriaal/?extra_url=&cmdFilter=filter_activated&q=School+zonder+Racisme+Vzw&order_by=cmVsZXZhbmNl&order=DESC

