
Een gestructureerde invulling van (wereld)burgerschapsonderwijs,  
van visie tot implementatie

 * Laat scholen onder uw bestuur  
voldoen aan wet- & regelgeving 
rondom burgerschap

 * Werk met een helder kader en 
relevante tools voor bestuur en 
schoolorganisatie

 * Stimuleer kennisopbouw & -deling 
voor en tussen scholen 

Aanbod WereldBurgerschap PO

WereldBurgerschap
kick-off voor directeuren

WereldBurgerschap 
kick-off voor docenten

Workshop
Diversiteit & Inclusie

Leergang
Inclusief Onderwijs

Wereldburgerschap
traject

Meer weten?
Neem gerust contact op:  
 
Daan Bekker
0619735525
daan@fawakawereldburgerschap.nl

Pakket 3x

Pakket 5x

 
Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een 
gestructureerde aanpak om ‘burgerschap’ invulling 
te geven met ‘WereldBurgerschap’. Thema’s als 
inclusie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en 
wereldperspectieven zijn hierbij het uitgangspunt. 
De aanpak sluit mede aan bij de nieuwe wetgeving 
rondom burgerschapsonderwijs, bij verwachte 
veranderingen in het onderwijscurriculum en 
bij internationale afspraken zoals de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
 

 
Startpunt is het in kaart brengen wat de school al 
doet, wat de school verder wil ontwikkelen en hoe 
dit alles onder andere past bij de nieuwe wettelijke 
kaders. Zo ontstaat er draagvlak en leiderschap, 
en krijgt de verankering van Wereldburgerschap 
vorm in lijn met de identiteit van de school. 
We ondersteunen door middel van complete 
adviestrajecten en korte interventies.

Voor schoolbesturen

Aanbod
klik op het product  

voor meer informatie 

http://www.fawakawereldburgerschap.nl
mailto:daan%40fawakawereldburgerschap.nl%20?subject=


WereldBurgerschap Kick-off voor directeuren

Maak kennis met Fawaka WereldBurgerschap tijdens een 
inspirerende kick-off voor bestuurders & directeuren

 * Raak geïnformeerd over de nieuwe wet- & regelgeving 
rondom burgerschap en hoe de inspectie dit beoordeelt.

 * Maak kennis met de Fawaka WereldBurgerschap thema’s 
en ontdek wat u hiermee kan doen.

 * Inventariseer wat er al gebeurt op schoolniveau, waar u 
meer van zou willen en wat nodig is om dit te bereiken.

 * Leer van kennis, ervaringen en initiatieven vanuit andere 
schoolleiders.

Na afloop van een kick-off weet een directeur waar diens 
school staat ten opzichte van de burgerschapsopdracht, 
welke mogelijkheden invulling met WereldBurgerschap 
biedt en wat passende vervolgstappen zijn.

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

 2-3 uur 4 uur
Tot 15 deelnemers 1200 euro 1500 euro   
Tot 30 deelnemers 1850 euro 2400 euro

Prijsindicatie exclusief BTW

http://www.fawakawereldburgerschap.nl


5x WereldBurgerschap kick-off voor docenten

Laat docenten op 5 scholen onder uw bestuur tijdens een 
inspirerende kick-off kennis maken met Fawaka  
WereldBurgerschap.

 * Raak geïnformeerd over de nieuwe wet- & regelgeving 
rondom burgerschap en hoe de inspectie dit beoordeelt.

 * Maak kennis met WereldBurgerschap-thema’s en ontdek 
wat u ermee kan doen.

 * Inventariseer wat er al gebeurt op schoolniveau, waar u 
meer van zou willen en wat nodig is om dit te bereiken.

 * Leer van kennis, ervaringen en initiatieven vanuit andere 
docenten.

Na afloop van een kick-off weet een docent wat voor  
mogelijkheden WereldBurgerschap biedt voor invulling  
van de wettelijke burgerschapsopdracht en wat passende  
vervolgstappen zijn.

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

 2-3 uur 4 uur
Tot 15 deelnemers 1200 1050 euro 1500 1350 euro   
Tot 30 deelnemers 1850 1650 euro 2400 2200 euro

Prijsindicatie exclusief btw per traject bij 5 stuks.

http://www.fawakawereldburgerschap.nl


Workshop Diversiteit & Inclusie

Sessie 1
 * Vergroot het bewustzijn van eigen  

gedrag.

 * Leer over verschillende concepten die  
ons wereldbeeld en gedrag beïnvloeden.

 * Breng in kaart wat uw organisatie of  
onderwijsinstelling anders kan doen. 

Sessie 2
 * Krijg inzicht in de verschillende culturele 

dynamieken van jullie organisatie.

 * Ontdek de verbanden tussen de culturele 
dynamieken en Diversiteit en Inclusie.

 * Ga in gesprek over hoe de organisatie 
de komende jaren kan groeien met 
betrekking tot Diversiteit en Inclusie.

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

 Per sessie à 2 uur
Tot 15 deelnemers 1200 euro 
Tot 30 deelnemers 1850 euro

Prijsindicatie exclusief BTW

Besteed aandacht aan de waarde van  
diversiteit en het creëren van een  
inclusief werk- en leerklimaat tijdens  
1 à 2 interactieve workshops. 

Afhankelijk van jullie behoeftes en de  
kennis en vaardigheden die al aanwezig 
zijn bepalen we het startpunt en het aantal 
sessies. Tijdens de bijeenkomsten is er  
ruimte voor zowel reflectie op het individu 
als op de organisatie.

http://www.fawakawereldburgerschap.nl


 Leergang Inclusief Onderwijs
Expliciete scholing rondom racisme en andere vormen van structurele uitsluiting

Verdiep je tijdens 7 sessies in het doorgronden, herkennen 
en tegengaan van racisme en andere vormen van 
uitsluiting in eigen onderwijspraktijk. 

• Leer aan de hand van literatuur, films en andere bronnen
• Ga in gesprek met andere onderwijskundigen over deze 

complexe en belangrijke thema’s
• Ontwikkel eigen lesmateriaal of interventie met betrekking 

tot inclusief onderwijs

Wetenschappelijk onderbouwd
De leergang is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring
met scholing rondom inclusief onderwijs en stoelt op 
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Divers onderzoek 
laat zien dat handelen op basis van vooroordelen wordt 
verminderd door expliciete scholing rondom racisme, 
discriminatie en gerelateerde onderwerpen. Deelnemers 
van de leergang geven na afloop aan meer tools te hebben 
om uitsluiting aan te pakken in hun dagelijks leven en 
onderwijspraktijk.

Voor scholen(koepels), 
gemeenten en andere 
organisaties.

Tot 20 deelnemers

Verzorgd door  
2 ervaren trainers

7 sessies  
à 2 uur per sessie

Prijsindicatie: 20.800 euro 
exclusief btw

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

http://www.fawakawereldburgerschap.nl


3x WereldBurgerschap-traject

Bied 3 scholen onder uw bestuur een gestructureerde in-
vulling van (wereld)burgerschapsonderwijs, van visie tot 
implementatie.

Fawaka WereldBurgerschap ondersteunt schoolleiding, 
leraren en leerlingen in het proces naar een school die trots 
is op diens (wereld-)burgerschapsonderwijs én die voldoet 
aan de door de overheid gestelde eisen.

 * De benadering is pragmatisch en “bottom-up”. Het 
startpunt is wat de school al doet en hoe die zich verder 
wilt ontwikkelen. 

 * Fawaka begeleidt de implementatie wat als werkdruk- 
verlagend wordt ervaren. De school geeft de 
implementatie zelf vorm, waardoor er vanaf het begin 
draagvlak onder de docenten ontstaat. 

 * Met inhoudelijke expertise is Fawaka een kritische  
reflectiepartner en adviseur. Daarnaast bieden we 
passende trainingen met betrekking tot (wereld)
burgerschap thema’s.

Prijsindicatie exclusief btw 
per traject

Basic vanaf  
9.995 8.995 euro

Standaard vanaf 
14.995  13.500 euro

Premium vanaf  
19.995  17.995 euro

Lees hier meer over de wettelijke burgerschaps opdracht

Kick-off met
lerarenteam

Intake & 
0-meting

Visie- &
ambitievorming

Implementatie
plan

Periodieke
check-in

momenten

Training met
thema naar

behoefte van
school

Evaluatie
Uitgebreide

ondersteuning
implementatie

Standaard

Basic

Premium

Prijsindicatie exclusief btw per 
traject bij 3 stuks.

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

http://www.fawakawereldburgerschap.nl


De Wet Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Sinds 1 augustus 2021 geldt er nieuwe wetgeving rondom burgerschapsonderwijs. 
Maar wat houdt deze in? De wet vraagt het onderwijs actief burgerschap en sociale 
cohesie te bevorderen op doelgerichte en samenhangende wijze. 

Daarbij dient het onderwijs zich herkenbaar te richten op het:

• bijbrengen van basiswaarden van de democratische rechtsstaat
• ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties

De schoolcultuur moet in overeenstemming zijn met de basiswaarden en als oefenplek 
dienen waar burgerschapscompetenties in de praktijk worden gebracht. De school 
moet mede daarom een omgeving zijn waarin leerlingen en personeel zich veilig en 
geaccepteerd voelen.

De nieuwe wetgeving rondom 
burgerschap geeft scholen veel vrijheid. 
Dit biedt ruimte voor eigen invulling 
maar maakt de opdracht mogelijk ook 
complex. Fawaka WereldBurgerschap 
helpt scholen om vanuit een eigen 
identiteit een concrete invulling te 
bieden van de burgerschapsopdracht.

terug naar het overzicht www.fawakawereldburgerschap.nl

http://www.fawakawereldburgerschap.nl

