
 

HOE ORGANISEER JE EEN 

EDUKANSJAAR OP SCHOOL? 
 

DRAAGVLAK CREEREN  
• Om als school een succesvol Edukansjaar te hebben, is het belangrijk dat de doelen en de 

uitwerking van een Edukansjaar met Going Global door een brede groep mensen binnen de 
school wordt gedragen.  

• Medewerking van directie, docenten, onderwijs ondersteunend personeel en leerlingen is 
super belangrijk, vele handjes maken licht werk!  

• Heb je als docent het initiatief genomen om Edukans een plek te geven in de school, dan is 
het essentieel dat er vanuit de schoolleiding ook alle medewerking wordt verleend. Alleen 
dán is er ook ruimte voor activiteiten die horen bij het Going Global in het Edukansjaar. 
Duidelijkheid vooraf voorkomt frustraties gedurende het jaar. 

VOORBEREIDING 
• Going Global heeft een tweeledig doel. Geld ophalen d.m.v. acties op school voor het land 

wat dat jaar centraal staat en bewustzijn creëren bij leerlingen en personeel over de situatie 
waarin de mensen in dat land leven.  

• Gedurende het schooljaar zijn er dus momenten waarop dit doel van Edukans centraal staat. 
Je kunt hierbij denken aan: 

o een startbijeenkomst / aftrap, het liefst bij het begin van het schooljaar meld je bij 
het personeel en de leerlingen dat het een Edukansjaar is. 

o de sollicitaties met de kandidaten 
o de presentaties van de leerling na de uitwisseling 
o een eventuele actiedag 

• Het is handig om in het jaar voorafgaand aan een Edukansjaar al deze momenten op te laten 
nemen in de jaarplanning van je school. Op deze manier zijn docenten, leerlingen en 
roostermakers tijdig op de hoogte dat op deze dagen Edukansactiviteiten plaatsvinden. 

EDUKANSCOMMISSIE  
Om zoveel mogelijk mensen binnen de school te betrekken bij het Edukansjaar met Going Global, is 
het wenselijk om een Edukanscommissie samen te stellen. Deze bestaat uit leerlingen, docenten, 
onderwijs ondersteunend personeel en een coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de invulling en 
uitvoering van de activiteiten, waarbij ze natuurlijk nog geholpen kunnen worden door extra handjes 
om alles mogelijk te maken.  

BELONING 
Een Edukansjaar met Going Global betekent niet dat docenten alles vrijwillig moeten doen. Waar kan 
je hierbij aan denken? 

• Maak afspraken over uren in je normjaartaak. Soms is het lastig in te schatten hoeveel tijd 
iets gaat kosten. Achteraf compenseren behoort wellicht ook tot de mogelijkheden.  

• Voor leerlingen bestaat er misschien een systeem waarop leerlingen extra uren moeten 
maken om hun 1040 norm te halen. Compensatie in uren zou een soort van beloning kunnen 
zijn voor leerlingen. Daarnaast kan je hen natuurlijk in het zonnetje zetten op een actiedag!  

 


