
Met de hele school aan de slag als 
echte wereldburgers! 

Procesbegeleiding van duurzame 
wereldburgerschapstrajecten

MASTERCLASS



Deze masterclass legt de focus op 
procesbegeleiding, maar vertrekt vanuit 
de gemeenschappelijke uitdaging en
inzet van de deelnemers rond 
wereldburgerschapseducatie. 

Wereldburgerschap omvat voor Kruit 
twee pijlers: mondiaal bewustzijn en 
kritisch burgerschap. Mondiaal 
bewustzijn verwijst naar het bewustzijn 
dat mensen wereldwijd met elkaar 
verbonden zijn, zowel op sociaal, 
economisch als ecologisch vlak. We 
maken allemaal deel uit van de 
mensheid en samenwerken is nodig om 
een antwoord te bieden op de vele 
mondiale uitdagingen. 

Daarnaast is kritisch burgerschap 
cruciaal: het kunnen en durven bevragen 
van bestaande regels en machtsrelaties, 
het erkennen en respecteren van 
verschillende overtuigingen en 
perspectieven, geïnformeerd in discussie 
kunnen en durven gaan. 

Via deze twee pijlers wil 
wereldburgerschapseducatie leerlingen 
competenties aanreiken om actief te 
participeren aan de samenleving, zowel 
op lokaal als globaal vlak.

Wereldburgerschapseducatie 

Hoe veranker je duurzaam denken en 
doen in je school zodat dit meer wordt 
dan het werk van enkele 
enthousiastelingen? 
Hoe zorg jij als ‘trekker’ voor een integrale 
aanpak? 

Tijdens deze masterclass krijg je 
handvaten om procesmatig  
wereldburgerschapstrajecten op school 
te boosten.  De volledige masterclass 
bestaat uit een intensieve opstart 
tweedaagse en drie aanvullende 
verdiepingsdagen. Je maakt kennis met 
mogelijke strategieën rond de verankering 
van wereldburgerschapseducatie met een 
duidelijke visie, het vooropstellen van 
concrete doelen, het ondersteunen van 
transparante communicatie en de 
vergroting van het draagvlak. 
 
Daarbij wordt niet enkel gewerkt aan je 
competenties als procesbegeleider, maar 
wordt er ook stilgestaan bij de vraag wat 
een schoolbrede benadering vraagt van je 
organisatie of school als geheel. Je 
verdiept je, onder begeleiding van een 
expert, in concrete probleemstellingen en 
vragen waaraan je met maximaal twintig 
andere schoolbegeleiders zal werken. 

Procesbegeleiding

"Dankzij de masterclass ben ik me bewuster 
van mijn rol als begeleider. Ik observeer 
vaker het team dat ik begeleid om te zien 
hoe ze reageren en hoe ik kan anticiperen."

Lien Degraeuwe - Leerkracht Nederlands 
Sint-Godelievecollege

 



Deze uitwisseling van expertise en 
ervaringen binnen een veilige context is
de basis van jouw persoonlijk 
leerproces. De spreiding van de
contactmomenten laat toe om de 
versterkte en nieuwe competenties 
meteen in de praktijk uit te testen. 
Deze ervaringen worden nadien opnieuw 
besproken in de leergroep.
Bovendien bouw je een netwerk van 
contacten op met geëngageerde mede- 
procesbegeleiders uit verschillende 
contexten. 

Op het einde van deze masterclass... 

…verwoord je een authentieke visie op 
procesbegeleiding. 
…hanteer je een co-creatieve stijl in het 
omgaan met de uitdagingen van de 
school/scholen die je begeleidt
…kijk je tevreden terug op de 
ontwikkeling van je competenties als 
procesbegeleider en die van je 
organisatie. 
…ervaar je dat de effectiviteit van je 
begeleiding is toegenomen en dat 
anderen dit erkennen. 

WBE-coördinatoren, leerkrachten of 
directeurs die in hun school werken 
rond wereldburgerschapseducatie; 
educatieve medewerkers;
pedagogisch begeleiders verbonden 
aan een koepel of net; 
lerarenopleiders aan een hogeschool 
of universiteit;
coaches, trainers,… in een dergelijke 
externe rol op verschillende scholen. 

De masterclass richt zich tot school- 
interne én school-externe 
procesbegeleiders van (toekomstige) 
wereldburgerschapstrajecten in het 
basis -en secundair onderwijs. 
 

 

Goed idee! 

Voor wie?

"Ik heb te veel geleerd om op te noemen: omgaan 
met weerstand, methodieken om in te zetten tijdens 
procesbegeleiding, driver statement, belang van 
mandaat,… Ik voel me nu zekerder om collega’s en 
studenten te begeleiden en heb meer durf om het 
anders aan te pakken."

Jo Cochuyt - Docent lerarenopleiding - HOGENT 



De masterclass start met een korte 
online bevraging vóór het traject. Dit laat 
toe voldoende in te  spelen op centrale 
leervragen en verwachtingen. 
 
De contactmomenten worden 
methodisch ingevuld met oefeningen, 
casusbesprekingen, theoretische 
inzichten, vragenlijsten voor 
zelfonderzoek, rollenspelen en andere 
actiegerichte methoden. Hierbij is er 
oog voor de concrete vragen die jij je 
stelt over je competenties, je 
opvattingen, je positie en je rol als 
procesbegeleider in een school/scholen. 

Dit wordt aangevuld met opdrachten en 
kleine experimentjes die bij wijze van 
‘huiswerk’ worden opgegeven in de 
weken tussenin. 
 

De aanpak

De begeleider

Deze masterclass is een initiatief van Kruit  
en de  begeleiding wordt gedaan door Joëlle 
Van de Peer van Schoolmakers. 
Schoolmakers begeleidt leer- en 
veranderprocessen in scholen, van kleuter - 
tot volwassenenonderwijs.   

"Wat ik sterk vond aan de masterclass was om 
gelijkgestemden te ontmoeten en te horen hoe zij 
processen realiseren. En om feedback te krijgen op 
mijn eigen aanpak, gehoord te worden en tot 
zelfreflectie te komen."

Nicky Borremans - Vrijwillige bruggenbouwer en 
procesbegeleider

dat een co-creatieve aanpak goesting, 
motivatie en energie geeft bij leerkrachten, 
leerlingen, directies én ouders. Ze nodigt je 
uit om stil te staan bij je begeleidershouding 
en te kijken hoe je meer impact kan hebben 
in je professionele relatie. 

Joëlle Van De Peer 
zoekt graag uit hoe 
samen pittige 
uitdagingen op school 
aan te gaan en welk 
leiderschap dat vraagt. 
Ze is ervan overtuigd 

https://www.schoolmakers.be/
https://www.schoolmakers.be/


Residentiële tweedaagse: 

Eerste verdiepingsdag: 

Tweede verdiepingsdag:

Derde verdiepingsdag: 

Waar en wanneer?  

28 en 29 november 2022 
(locatie nog te bepalen) 

dinsdag 24 januari 2023 

vrijdag 24 maart 2023 

donderdag 1 juni 2023
 

De drie verdiepingsdagen gaan door in 
de kantoren van Enabel in Brussel.

 

Prijs
De volledige masterclass wordt jou 
aangeboden door Kruit. We vragen enkel 
een bijdrage van 250 euro.  
 
Kandidaatstelling 
Stel je kandidaat tot vrijdag 30 
september 2022. Je kandidaatstelling 
wordt in de week erna verwerkt. Hou er 
rekening mee dat het aantal plaatsen 
beperkt is. 

Praktisch Contact

Lisa Vanderhaeghen 
Lisa.vanderhaeghen@enabel.be 
+32 488 37 54 51 
Projectmedewerker Kruit
 
  

Ik stel me 
kandidaat

mailto:Lisa.vanderhaeghen@enabel.be
https://forms.gle/KJ4V9dBh1V7hmbV2A

