
 

HOE GEBRUIK JE GOING 

GLOBAL IN DE KLAS? 
 

 
Going Global kan zeker ook onderwijskundig veel betekenen. Het programma Going Global wil 

Nederlandse leerlingen bewust maken van het belang van onderwijs wereldwijd en de enorme 

verschillen tussen rijk en arm. Edukans heeft hiervoor verschillende tools ontwikkeld om dit in de 

lessen naar voren te laten komen. We zetten ze in deze infosheets kort voor je op een rij. 

Doet je school al mee aan Going Global? Dan heeft de Edukans contactpersoon van je school 

uitgebreide informatie over alle lesmaterialen. 

1. VO LESBOX WERELDBURGERSCHAP: ‘ENTER YOUR WORLD’  
Wereldburgerschap maakt duidelijk dat je als individu in verbinding staat met de rest van de wereld. 

Je bent burger van de plaats en het land waar je woont. Maar daar houdt het niet mee op. Met je 

computer of smartphone kun je in verbinding komen met wie je maar wilt. De wereld is veel kleiner 

geworden.  

 

In samenwerking met NCDO heeft Edukans de VO lesbox Wereldburgerschap ontwikkeld. Deze kant-

en-klare lessen laten leerlingen over de grens kijken, maar ook over hun eigen rol als wereldburger 

na denken. In de digitale lesbox Enter Your World worden 8 thema’s aangeboden.  

• Bij elk thema zijn enkele opdrachten geformuleerd. 

• Elk thema heeft 6 lessen van ongeveer 45 minuten.  

• In totaal bieden zijn dit dus 48 kant-en-klare lessen met opdrachten. 

• Die scholen die deelnemen aan Going Global krijgen de methode gratis digitaal toegestuurd. 

 

Wat zijn de 8 thema’s uit de VO lesbox? 

1. Identiteit en Imago 

2. Diversiteit 

3. Economische 

verbondenheid/Globalisering 

4. Duurzaamheid 

5. Veiligheid Vrede Conflict 

6. Mensenrechten 

7. Verdeling van de welvaart 

8. Mondiale betrokkenheid

2. INTERACTIEF SPEL: ‘RETOURTJE AFRIKA’ (vmbo en havo/vwo) 
Edukans heeft een spel ontwikkeld voor in de klas waarbij grappige weetjes en interessante feitjes 

over Afrika voorbij komen. Tijdens het spelen komen de leerlingen steeds meer te weten over de 

leefsituatie van jongeren in Afrika. 

• ‘Retourtje Afrika’ is gebaseerd op het Triviant-spel. Met houten 

olifanten en giraffen doorlopen groepjes leerlingen het bord door 

Afrika en krijgen zij vragen en opdrachten. 

• Dit spel kan een klas of school zelf spelen, eventueel met hulp van 

een vrijwilligers van Edukans. Het spel zal de klas gedurende één 

lesuur in Afrikaanse sferen brengen.  

• Vraag hierover meer informatie aan via info@edukans.nl  
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3. MOVIES THAT MATTER 
Alle Going Global scholen krijgen in hun startpakket een lijst met films die ingezet kunnen worden in 

de klas. Deze lijst heeft Edukans samengesteld in samenwerking met Movies that Matter. Het gaat 

om films die betrekking hebben op de problematieken die spelen in het actieland. Daarbij zijn 

opdrachten gemaakt om de leerlingen verder na te laten denken over de film en de problematiek die 

erin zit. Er wordt bij de filmkeuzes rekening gehouden met het niveau van de leerlingen.  

Doet je school mee met Going Global? Vraag de Edukans contactpersoon dan naar de beschikbare  

films. 

4. EDUKANS DEAL (vmbo en onderbouw h/v) 
Het doel van de Edukans Deal is tweeledig: de leerlingen informeren over het actieland èn geld 

ophalen voor onderwijsprojecten in het land.  

De leerlingen krijgen een informatieboekje over het actieland. Dit boekje moeten zij goed bestuderen 

(zelfstandig of klassikaal). Vervolgens maken de leerlingen een toets om hun kennis over het land te 

testen. Voordat zij deze toets krijgen, zoeken de leerlingen sponsors met wie zij willen wedden dat ze 

meer weten over dit land. Het minimale bedrag van 1 euro per sponsor wordt genoteerd op een 

sponsorkaart. De leerlingen maken de toets op school en deze wordt meteen nagekeken en becijferd 

terug gegeven. Daarna krijgen de leerlingen toetsen mee voor hun sponsors. Ze nemen dezelfde 

toets die zij gemaakt hebben ook bij hun sponsors af en vergelijken de cijfers. Meestal haalt de 

leerling een hoger cijfer dan zijn of haar sponsor (omdat deze het boekje niet heeft gelezen) en het 

bedrag waarom zij gewed hebben is verdiend!  

• Sponsors worden zélf meer bij de actie betrokken. Het is niet slechts ‘geld betalen’ 

• Leerlingen én sponsors worden bewust van de situatie in het actieland 

• Door deze actie breed in te zetten, raakt iedereen op school betrokken bij het actieland 

• De actie is gemakkelijk te realiseren 

Een voorbeeldexemplaar van de Edukans Deal zit in het startpakket. Het Edukans Deal boekje, de 
toets en het antwoordenblad zullen beschikbaar worden gesteld aan de Going Global scholen die 
mee doen. 

5. PRESENTATIES VAN JULLIE AMBASSADEUR   
Het idee achter Going Global is dat leerlingen (en docenten) meer geraakt en gemotiveerd worden 

door woorden en beelden van een medeleerling dan van een docent of andere (Edukans) 

professional. De leerling die de online uitwisseling heeft meegemaakt kan met zijn/haar eigen 

verhaal het beste vertellen over het belang van onderwijs in ontwikkelingslanden. Medeleerlingen 

leren hiervan! Deze presentatie is de kern van het programma Going Global.  

 

De presentatie van de geselecteerde leerling heeft dan ook een tweeledig doel: de overige leerlingen 

bewust te maken van de problematiek in ontwikkelingslanden èn hen motiveren hiervoor geld in te 

zamelen. Hij/zij treedt hierin op als een ware Edukans ambassadeur.  

 

Vergeet niet om ook een presentatie voor docenten in te plannen. Het is belangrijk dat ook het 

personeel het verhaal van de leerling hoort, zodat ook zij meer gemotiveerd raken om actie te 

voeren en de leerlingen te enthousiasmeren. 

De leerling maakt bij de presentaties verplicht gebruik van filmmateriaal over de online uitwisseling 

dat door Edukans wordt aangeleverd. Beeldmateriaal zegt immers meer dan 1000 woorden!  


