
Lees verder >

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

Zorg dat je school voldoet aan nieuwe regelgeving

Met een WereldBurgerschap Jaartraject zorg je dat je 
school voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen rondom  
‘burgerschapsonderwijs’. Alle scholen (VO & PO) moeten 
vanaf augustus 2021 aan verschillende specifieke eisen 
voldoen. Zo moeten alle scholen een visie, doelstellingen, 
beleid en meer vaststellen rondom (wereld)burgerschap in 
samenhang met het schoolbeleid. Ook moeten leerlingen 
onder andere meer leren over zaken als mensenrechten, 
discriminatie, gelijkwaardigheid en hoe hiermee om te gaan.

WereldBurgerschap gestructureerd  
in het onderwijs verankeren

Een WereldBurgerschap Jaartraject biedt een gestruc-
tureerde aanpak voor de invulling en/of versterking van 
(wereld)burgerschapsonderwijs. Een van de gebruikte tools 
is de ‘WereldBurgerschap-cirkel’, die een overzicht biedt  
van thema’s als Identiteit, Mensenrechten, Globalisering  
en Duurzame Ontwikkeling. Hiermee wordt inzichtelijk  
aan welke thema’s al aandacht wordt besteedt - en welke  
thema’s mogelijk meer aandacht verdienen.

Hoe werkt een Jaartraject in de praktijk?

Een Jaartraject kan elk moment beginnen en hoeft niet per 
se een schooljaar of een kalenderjaar te duren. Het is een 
begeleid verandertraject dat start met het documenteren 
van visie en ambitie en - via planning en implementatie - 
eindigt met kennisopbouw.

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. Jaartrajecten 
hebben een aantal vaste onderdelen, maar op basis van de 
specifieke wensen van een school wordt altijd maatwerk 
geleverd. 

Fawaka heeft rondom WereldBurgerschap veel kennis en  
ervaring. Naast ondersteuning rondom visievorming, 
planvorming en implementatie bieden we trainingen voor 
directie en docententeam, inspirerende leerlingprogramma’s 
met uitgewerkte lessenseries, diverse materialen en nog  
veel meer.

Een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan  
(wereld)burgerschapsonderwijs, van visie tot implementatie

WereldBurgerschap Jaartrajecten



Meer informatie?
Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden  
van een Wereldburgerschap Jaartraject op jouw 
school. Ook kunnen we adviseren bij het zoeken naar 
financiering via relevante subsidieregelingen.  
 
Neem gerust contact op via mail:  
info@fawakawereldburgerschap.nl  
- of telefonisch: 06-49218209.

Wij verzorgen ook regelmatig presentaties voor 
directie en/of teams, zowel live als digitaal. Heb je 
interesse? Laat het ons weten!

Mogelijke stappen 

I Bepaal de schoolspecifieke insteek in een kort 
intakegesprek 

II Fawaka’s Quickscan WereldBurgerschap en 
overige tools geven inzicht in waar je school staat  
en wat mogelijk is 
 

III In twee begeleide sessies wordt een Jaardocument 
WereldBurgerschap ontwikkeld en vastgesteld, 
waar het hele team verder mee aan de slag kan 

IV Fawaka verzorgt een basistraining voor het hele 
schoolteam 

V Programma’s en uitvoering worden gepland 

VI Het vastgestelde plan wordt geïmplementeerd 
 

VII Fawaka kan op verschillende manieren 
ondersteunen, houdt een vinger aan de pols en 
helpt aan het eind van het jaar goed inzichtelijk te 
maken welke resultaten zijn geboekt.

Premium, Standard of Basic
Scholen kunnen kiezen uit 3 verschillende Jaartrajecten,  
met een verschillende intensiteit van bijbehorende begeleiding:

Premium

Bij stappen 2 & 3:  
intensieve begeleiding  
door Fawaka

1.   Intake en voorbereiding, jaardocument ontwikkelen  
en vaststellen, team-training(en)

2.   Intensieve ondersteuning bij specificering & planning  
van de programma’s/uitvoering

3.   Intensieve ondersteuning en afstemming bij de  
implementatie/uitvoering

4.   Evaluatie

€19.995,- 
excl. BTW

Standard

Bij stappen 2 & 3:  
minder intensieve begeleiding 
door Fawaka

1.   Intake en voorbereiding, jaardocument ontwikkelen  
en vaststellen, team-training(en)

2.   Check/overleg bij specificering & planning van de 
   programma’s/uitvoering

3.  Check/overleg bij de implementatie/uitvoering
4.  Evaluatie

€14.995,-
excl. BTW

Basic

Bij stappen 2 & 3:
geen begeleiding  
door Fawaka

1.   Intake en voorbereiding, jaardocument ontwikkelen  
en vaststellen, team-training(en)

2.  Zelf de programma’s/uitvoering plannen & specificeren
3.  Zelf de programma’s implementeren/uitvoeren
4.  Evaluatie

€9.995,- 
excl. BTW

Onderstaande bedragen zijn inclusief alle sessies en alle overige 
ondersteuning voor directie en team, maar exclusief programma’s 
voor leerlingen. Als er interesse is in extra leerlingprogramma’s,  
kan de invulling daarvan op maat nader worden bepaald.


