
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is het Youth 4 CHANGE traject van VIA Don Bosco iets voor jouw school! 
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Youth 4 CHANGE 

2016 markeerde het eerste actiejaar om te werken aan de realisatie van 17 doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Jongeren zijn bereid en in staat om bij te dragen aan 

deze globale agenda. VIA Don Bosco wil deze jongeren en hun opvoeders mogelijkheden aanbieden om hun 

steentje bij te dragen en hun stem te laten horen, dit in samenwerking met hun peers in het zuiden. 

Youth 4 Change biedt een unieke leerervaring aan door leeftijdsgenoten te verbinden met elkaar en samen 

te leren en te werken rond duurzame thema’s en uitdagingen. De jongeren van vandaag zijn de toekomst 

van morgen. We brengen ze in contact met informatie en tools om de uitdagingen waar we wereldwijd mee 

geconfronteerd worden te kunnen aanpakken. Samen werken de jongeren, uit België en in Tanzania, een 

actieplan uit en maken dit waar op school, in hun gemeente,… wereldwijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUD 

 Wat doet VIA Don Bosco? 

 Wat kan je verwachten van dit traject? 

 Info over de inleefreis 

 Het verloop van het hele traject 

 Praktische info 

 Hoe kadert het traject binnen de 

eindtermen? 

 Wat heeft Tanzania te bieden? 
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WAT DOET VIA DON BOSCO? 

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die 

onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor 

jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. 

 

Al bijna 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële 

medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van 

sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren 

vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om 

actieve wereldburgers te worden en een plaats op de 

arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen 

scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don 

Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die 

beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

WAT DOET VIA DON BOSCO IN TANZANIA? 

Om tegemoet te komen aan de noden van de jongeren in 

Tanzania, werkt VIA Don Bosco er samen met twee centra voor 

beroepsopleiding: Don Bosco Oysterbay VTC in Dar es Salaam 

en Don Bosco Dodoma in Dodoma. Daarnaast werken we sinds 

2014 ook samen met één centraal tewerkstellingsbureau in Dar 

Es Salaam. 

Met het programma in Tanzania bereiken de drie centra 

jaarlijks meer dan 1.000 jongeren tussen 15 en 28 jaar oud. Jaar 

naar jaar zet VIA Don Bosco zich, samen met de partnerscholen, 

in om kwalitatieve opleidingen aan te bieden die aangepast zijn 

aan de noden van de arbeidsmarkt. Het inschrijvingsgeld is 

laag, zo kunnen ook de jongeren uit de armste gezinnen een 
opleiding krijgen. De grote meerderheid van de afgestudeerde 

leerlingen vindt binnen de 6 maanden na de opleiding werk. 
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WAT DOET VIA DON BOSCO IN BELGIË? 

“Alle jongeren in België ontplooien zich tot kritische, solidaire, 
verantwoordelijke en actieve wereldburgers die meebouwen 
aan een duurzame en solidaire samenleving.”  Dat is onze 

droom!  

Door haar  interventie bevordert VIA Don Bosco het bewustzijn 

van verantwoordelijk wereldburgerschap zowel op lokaal als 

internationaal niveau. Onze aanpak begint met het bewust 

maken over de ongelijkheden wereldwijd, die op verschillende 

niveaus zichtbaar zijn zowel in België als in het zuiden, om 

daarna een aantal actie mogelijkheden aan te bieden om actief 

te kunnen zijn op lokaal vlak met positieve effecten wereldwijd. 

Om deze bewustmaking te verwezenlijken werken wij zowel 

met de leerlingen als met leerkrachten. We zien leerkrachten 

als agents of change, zij stimuleren immers competenties bij 

hun leerlingen. Dit is ook het geval in het traject Youth 4 

Change waarin er workshops worden voorzien voor  leerlingen 

én  leerkrachten. 
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WAT KAN JE VERWACHTEN VAN YOUTH FOR CHANGE ALS 

LEERKRACHT? 

 De nodige ondersteuning van VIA Don Bosco om meer 

theoretische kennis en professionele skills omtrent 

wereldburgerschapseducatie te verwerven en te 

implementeren in de lessen.  

 

 De nodige ondersteuning bij de opstart en verloop van een 

gezamenlijk en vakoverschrijdend project met de 

partnerschool.  

 

 De nodige ondersteuning bij de ontwikkeling van een 
gunstig schoolklimaat voor wereldburgerschap mede 

dankzij de steun van directie.  

 

 De nodige ondersteuning in het gezamenlijk streven naar 

een ‘brede school’ waar de mogelijkheden om samen te 

werken met ouders, jeugd- en andere verenigingen in de 

omgeving van de school worden benut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN YOUTH FOR CHANGE ALS 

LEERLING? 

 Mogelijkheid om je eigen werelburgerschapsgevoel te 

ontwikkelen 

o Met een meer kritische blik naar de wereld 

kijken 

o Je inleefvermogen en 

verantwoordelijkheidsgevoel verbreden 

o Samenwerken en actie ondernemen  

 

 Een unieke  ervaring waarin je echt een kans krijgt om het 
verschil te maken.  

 

 Een kans om je eigen leefwereld groter te maken.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAT IS HET VERLOOP VAN HET TRAJECT? 
 

TIMING WIE, WAT, WAAR, HOE? 

Voorbereiding (jaar 0) 

Lente De scholen contacteren VIA Don Bosco om hun interesse in het traject mee te delen.  

Eerste gesprek tussen VIA Don Bosco wordt georganiseerd om het traject te presenteren aan directie en coördinerende 

leerkrachten.  

Een tweede gesprek kan plaatsvinden + een samenwerkingsakkoord wordt getekend.  

Jaar 1 

September/ 
Oktober  

Start  van het traject + voorstelling aan de schoolgemeenschap (leerkrachten, ouders,…).  

Planning voor 7 voorbereidingsworkshops voor de leerlingen, sommige van deze worden in samenspraak met de 

leerkrachten en leerlingen beslist, andere zijn verplicht (bv. de workshops  met betrekking tot de uitwisselingsreis). 

Planning voor meetings met leerkrachten:  

• Minimum 1 meeting met  de leerkracht(en) die betrokken is/zijn bij de uitwisselingsreis.  

• Minimum 1 workshop over de implementatie van WBE op klas en schoolniveau (voor alle geïnteresseerde 

leerkrachten in de school)   

• Minimum 1 meeting met  de betrokken leerkracht(en) over het 2de deel van het traject. 

1ste skype gesprek met de partnerschool. Kennismaking en afstemming van de planning 

 Brainstorm + planning (eventuele) fundraising voor de reis  

November –  
Maart 
 

Uitvoering workshops voor leerlingen en leerkrachten 

Januari 
 

Visums en vaccinaties 

Voorsteling van het programma van de uitwisselingsreis aan de ouders van de deelnemende  leerlingen 

April Uitwisselingsreis 

De reisplanning wordt tijdig meegedeeld.  
Mei Reflectiemoment met leerlingen en leerkrachten over hun uitwisselingsreis 

1ste brainstorm over “en hoe zetten we dit verder?”  

1ste evaluatie moment (leerlingen, leerkrachten en directie) halverwege parcours  
Jaar 2 

Oktober 2de brainstorm over de initiatieven die de leerlingen in hun school gaan verderzetten + planning  

Oktober - 
Mei 

Uitwerking van alle verschillende initiatieven van de leerlingen en leerkrachten omtrent wereldburgerschapseducatie  

Verschillende skype gesprekken met de partnerschool omtrent de opvolging van het actieplan 

Mei Evaluatie van het hele traject met leerlingen, leerkrachten en directie  



 

WAT TE VERWACHTEN VAN HET EERSTE JAAR (VÓÓR DE 

REIS)? 

 
Een aantal workshops zullen verplicht worden in het kader van 

het traject, maar verschillende andere kunnen in samenspraak 

met de leerkrachten en leerlingen beslist worden naar gelang de 

gekozen richting voor het project van de school. De workshops 

met een sterretje zijn diegene die gerealiseerd moeten worden 

voor de uitwisselingsreis, de andere workshops kunnen 

uitgevoerd worden voor of na de reis op aanvraag van de 

leerkrachten. 

 
Workshop rond internationale samenwerking* 

In deze eerste workshop krijgen de leerlingen een unieke blik 

op hoe ontwikkelingswerk nu echt gebeurt door een 

presentatie van de werking van VIA Don Bosco. Er schuilt 

namelijk veel meer achter dan het rijke Noorden dat geld stuurt 

naar het arme Zuiden. Het is ook een moment om het traject 

voor te stellen en het breder kader hiervan te verduidelijken.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
Workshop rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s)* 

In deze workshop wordt het globaal plan van de Verenigde 

Naties aangekaart en wordt er nagedacht over welke acties de 

school en/of leerlingen ondernemen en wat nog meer mogelijk 

is. De 17 verschillende doelstellingen worden besproken 

waarna er in kleine groepjes verder gewerkt wordt rond een 

paar specifieke doelstellingen naar keuze. Dit is het begin van 

de voorbereiding van het gezamenlijk project dat de jongeren 

gaan ontwikkelen met hun leeftijdsgenoten in Tanzania.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
Workshop rond identiteit, normen en waarden* 

In deze workshop worden er verschillende methodieken 

gebruikt om de leerlingen te laten reflecteren over wie ze zijn 

en wat ze kunnen bereiken in deze wereld. Er wordt nagedacht 

en uitgewisseld over hun eigen waarden en normen en 

eventueel wordt er ook een eerste Skype moment vastgelegd 

met de partnerschool in Tanzania.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
Workshop rond interculturaliteit* 

Dit zijn een reeks activiteiten waarin we in gesprek gaan met 

mensen die een andere cultuur, een ander geloof, andere 

normen en waarden hebben. Jongeren worden onder andere 

aangezet om hun eigen waarden en normen te definiëren en 

ontdekken hoe ze voor iedereen anders kunnen zijn en hoe we 

met die diversiteit kunnen omgaan. 

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: een lokaal dat groot genoeg is om gemakkelijk 
vrij in te bewegen. 

 
 



 
8 

Youth 4 CHANGE  

Workshop rond ongelijkheid in de wereld* 

Dit is een open dialoog rond de ongelijkheden in de wereld, 

tussen Noord en Zuid maar ook de ongelijkheden hier in België, 

bijvoorbeeld het recht op kwalitatief onderwijs. Dankzij een 

quiz methodiek ontdekken de jongeren verschillende vormen 

van ongelijkheden: economische, gender, migratie, etc. maar ze 

ontdekken ook dat dit geen fataliteit hoeft te zijn: andere 

systemen zijn mogelijk.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
Workshop rond mediawijsheid 

Gedurende deze workshop krijgen de leerlingen een kans om 

tussen de lijnen van de media te lezen. Ze leren het belang van 

verschillende bronnen te vergelijken  en omgaan met deze 

soms tegenstrijdige informatie.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
 

 

 

 

 

 

Workshop rond digital storytelling 

Dit is een unieke kans voor de jongeren om hun eigen verhaal 

te vertellen. Eerst wordt er nagedacht over wat hun boodschap 

is, daarna hoe ze deze kunnen vertalen naar beelden. Ten 

laatste wordt er ook echt een filmpje gemaakt naar het 

storyboard dat de jongeren zelf hebben ontwikkeld met het 

materiaal dat VIA Don Bosco tot hun beschikking stelt.  

Tijdsduur: een namiddag (3 à 4 uur) 

Benodigdheden: / 

 
Workshop rond waardig werk en ondernemerschap 

Dit is een workshop waarin de leerlingen in gesprek met elkaar 

gaan over duurzaam en ethisch ondernemen. We eindigen met 

tips en tricks over hoe ze zelf ermee aan de slag kunnen gaan.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

 
Workshop rond duurzaam consumeren 

Dit is een interactieve workshop in 3 tijden: eerst wordt er 

nagedacht over onze eigen koopgedrag en wat daar de gevolgen 

van zijn. Zo leren we onszelf de juiste vragen stellen. Daarna 

gaan we na welke alternatieven bestaan en wat de voor-en 

nadelen zijn. We eindigen met het ontdekken van enkele 

nieuwe en gemakkelijke recyclage technieken.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 



 
9 

Youth 4 CHANGE  

Workshop rond migratie 

Gedurende deze workshop gaan jongeren opzoek naar wat de 

onderliggende oorzaken zijn van de actuele migratie, maar ook 

wat de gevolgen zijn voor deze mensen die beslissen alles 

achter te laten met de hoop op een beter leven. Er wordt 

gereflecteerd over waarom het grote publiek vaak een 

gepolariseerd beeld heeft over deze migratie thematiek.  

Tijdsduur: 2 lesuren  

Benodigdheden: witte muur, projector, audio installatie, 
internet verbinding. 

----------------------------------------------------------- 

Gedurende de reis, worden er ook een aantal workshops 

gerealiseerd samen met de jongeren in Tanzania. Hierna volgt 

een indicatief overzicht van workshops die aan bod kunnen 

komen. 

 
Workshop rond kinderrechten/mensenrechten 

Gedurende deze workshop wordt er over mensenrechten 

gesproken, over wat er hier gebeurt in België en in andere 

plaatsen in de wereld. Hier wordt de nadruk gelegd op wat de 

jongeren zelf kunnen doen ter realisatie  van alle rechten van 

iedereen ter wereld.   

 
Workshop rond milieu en klimaat 

Wanneer de Belgische jongeren in Tanzania zijn, is het ook een 

uitstekende gelegenheid om eens na te denken over hoe de 

evolutie van milieu en klimaat een impact heeft op het leven 

van de mensen daar, maar ook op hun eigen leven in België. 

Ieder land heeft zijn specifieke challenges, maar er kan ook veel 

samen gedaan worden voor een betere leefwereld voor ons 

allen. 

 
Workshop rond diversiteit 

In deze workshop gaan de Belgische en Tanzaniaanse jongeren 

uitwisselen over wat ze bij elkaar opmerken dat anders is. Er 

wordt gereflecteerd over culturele, historische verschillen maar 

ook over hoe het dagelijks leven anders kan zijn. Dit is een 

unieke kans om voorbeelden te sprokkelen over hoe wij soms 

dezelfde dingen doen maar voor andere redenen. 

 
Workshop rond de SDG’s 

Dit is het vervolg op de workshop SDGs dat de jongeren al 

zullen gedaan hebben voor hun reis. Eerst worden alle ideeën 

en projectjes voorgesteld en dan gaan de jongeren samen 

opzoek naar hoe een gezamenlijk project op poten kunnen 

zetten. 

 
Workshop rond motivatie en engagement 

Dit is een workshop die inspeelt op het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren. Het is niet alleen 

belangrijk dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

toekomst maar ook dat ze de kans en de verantwoordelijkheid 

hebben om bij te dragen aan een meer duurzame wereld voor 

iedereen. Om zo’n engagement te dragen moet er aan motivatie 

gewerkt worden om die zo veerkrachtig te maken in geval van 

een tegenslag. 
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Workshop rond projectmanagement 

Dit is een zeer operationele workshop waarin de leerlingen 

echt kennismaken met hoe een project ontworpen, bedacht, 

uitgewerkt en geëvalueerd wordt. De bedoeling is dan dat ze 

met deze praktische kennis aan de slag gaan om zo hun eigen 

projecten uit te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN DE UITWISSELINGSREIS NAAR TANZANIA? 

 

NIET WEL 

 Een toeristische rondreis 

We trekken niet  het land rond om dit te ontdekken via allerlei 

uitstappen en toeristische bezienswaardigheden.  

 Een reis waar je meer te gast bent dan toerist 

Je wordt ondergedompeld in een omgeving die cultureel, sociaal, 

economisch…, totaal verschillend is van de onze.  

De ervaring laat je nooit meer los!  

 

 Een luxereis 

Luxueuze hotels, dure en lange toeristische uitstappen en zeer 

comfortabele omstandigheden: die kom je op deze reis niet 

tegen.  

 Een sobere reis, dicht bij de lokale jongeren  

Je overnacht in sobere omstandigheden: gastverblijven van 

organisaties, kloosters budgethotels, etc. Wel zorgen we voor een 

minimaal basiscomfort (bv. Drinkbaar water).  

 

 Een reis die je zelf kan plannen 

Het programma van de reis ligt vast. Daar kan je op 

individuele basis niet zomaar van afwijken. Soms zijn er wel 

verschillende opties.  

 Een omkaderde groepsreis 

 Een uitwisselingsreis is een groepsreis waar je met +/- 20 

mensen ervaringen opdoet. Medewerkers van VIA Don Bosco en 

leerkrachten van de deelnemende school zorgen voor de 

omkadering tijdens de voorbereiding. Onze lokale medewerkers 

doen dat ter plaatse.  

 Een gemakkelijke reis  

Dit is zeker geen ontspannend reisje waar alleen genoten 

wordt van de mooie kanten van een land, zoals het warme 
weer, de cultuur en het lekkere eten (al laten we dat niet 

helemaal aan ons voorbijgaan).   

 

 Een intense ervaring  

De confrontatie met een totaal andere cultuur opent je ogen. Een 

uitwisselingsreis is een intense ervaring, waarin je in contact 
komt met armoede en met onrecht, maar ook met prachtige 

voorbeelden van mensen die hun eigen toekomst in handen 

nemen.  
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 Eenrichtingsverkeer 

Niet alleen jij als deelnemer leert van de ontmoeting.  

 Uitwisseling  

Via deze reis leer jij het leven van jongeren in het Tanzania 

kennen, maar zij leren ook over ons leven. Zo begrijp je elkaars 

leefwereld beter. Het is een wederzijdse waardering en 
verrijking.  

 

 Vrijblijvend  Een engagement 

Het volledige project vraagt heel wat van jouw tijd. We rekenen 

op jouw inzet tijdens de voorbereiding, de reis zelf en de 

nawerking. We helpen je daarbij te plannen. Deelname brengt 

zeker het goede verloop van de studies niet in gevaar, het maakt 
er zelfs deel van uit.  

 

 



 

WAT TE VERWACHTEN NA HET TWEEDE JAAR (NA DE REIS)? 

Het doel van dit tweede jaar is de ervaring van het groepje 

leerlingen die  op uitwisselingsreis zijn vetrokken te laten 

uitstralen in heel de school. Hun ervaring moet leiden tot een 

verandering in de school en het startschot zijn van 

verschillende acties omtrent de realisatie van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Om dit te verwezenlijken, zullen er nog enkele workshops 

gedaan worden, zowel met de leerlingen als met de 

leerkrachten. De bedoeling is dat ze samen een actieplan 

uitwerken voor verschillende activiteiten die op schoolniveau 

kunnen georganiseerd worden.  Deze workshops zullen de 

nadruk leggen op de creatieve en organisatorische capaciteiten 

van de leerlingen. Het zijn de leerlingen die moeten samen 

werken op zo’n participatieve manier mogelijk om zo de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

De deelnameprijs 

De deelnameprijs van een school aan dit traject is gratis. De 

deelnamekosten voor de reis worden voor het grootste 

gedeelte gedragen door VIA Don Bosco. Het is echter mogelijk 

dat een kleine bijdrage wordt gevraagd aan de leerlingen naar 

gelang de omstandigheden. Het exacte bedrag wordt zo snel 

mogelijk aan de scholen meegedeeld zodat de leerlingen 

fundraising activiteiten kunnen organiseren. VIA Don Bosco zal 

de leerlingen en leerkrachten hierbij helpen indien nodig.  

In de prijs die VIA Don Bosco meedeelt zijn inbegrepen: de 

workshops (voorbereiding en nawerking), de vliegtuigtickets, 

visum, reisverzekering, verblijf en vervoer ter plaatse en alle 

kosten van de lokale partnerorganisaties.  

Wat niet in de prijs inbegrepen is, zijn de kosten van een 

internationaal reispaspoort (+/- 35 € voor minderjarigen en 

+/- 80 € voor volwassenen) en de nodige vaccinaties.  

Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de 

omstandigheden, moet tegen hepatitis A beschermd zijn (+/- 

45 euro). Ook vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aangeraden 

alsook een update van polio, tetanus en difterie (+/- 27 euro). 

Vaccinatie tegen gele koorts is slechts verplicht voor reizigers 

die uit risicozones komen. De vaccinatie blijft evenwel 

aanbevolen ook voor bezoekers uit niet-risicogebieden. 

Medicatie tegen malaria is sterk aanbevolen (prijs afhankelijk 

van soort medicatie). Tijdens de voorbereiding krijg je hierover 

meer info. 

 
Wat bij annulering? 

Voor het  2-jarige traject wordt er een engagementsverklaring 

getekend tussen VIA Don Bosco en de deelnemende school. 

Hierin kunnen bepaalde clausules omtrent annulering worden 

opgenomen.  

Tot zolang  de vliegtuigtickets niet geboekt zijn, kan een 

leerling of leerkracht zonder kosten zijn deelname aan de reis 

annuleren. Eens de tickets op naam geboekt zijn, kan er in 

sommige gevallen aanspraak worden gemaakt op een 

tussenkomst van de verzekering. Indien dit niet het geval is, zal 

de kost van het ticket aan de familie door gerekend worden. 

 



 

HOE KADERT HET TRAJECT YOUTH 4 CHANGE BINNEN DE EINDTERMEN? 

 

VAK 
 

EINDTERM. DE LEERLINGEN… LINK MET TRAJECT  

Wiskunde staan kritisch tegenover het gebruik van statistiek 
in de media.  

Workshop mediawijsheid  

Aardrijkskunde herkennen dat demografische evoluties op 
sociaaleconomisch, technologisch en ecologisch 
vlak regionale en mondiale gevolgen hebben.  

Workshop rond internationale samenwerking  

Geschiedenis zijn bereid vanuit het historisch besef dat 
individuen en groepen interfereren in 
maatschappelijke processen, actief en constructief 
te participeren aan de evoluerende maatschappij.  

Workshop rond SDG’s  

Moderne Talen staan open voor verschillen en gelijkenissen in 
leefwijze tussen de eigen cultuur en de cultuur van 
een streek waar de doeltaal gesproken wordt. 

Workshop rond interculturaliteit 

Natuurwetenschappen  kunnen bij het verduidelijken van en zoeken naar 
oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken 
wetenschappelijke principes hanteren die 
betrekking hebben op biodiversiteit en het 
leefmilieu. 

Workshop rond duurzaamheid 

Nederlands zijn bereid om: 
te luisteren; 
een onbevooroordeelde luisterhouding aan te 
nemen; 
een ander te laten uitspreken; 
te reflecteren over hun eigen luisterhouding; 
het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en 
inzichten. 

Workshop digital storytelling 

Frans   Uitwisselingsmoment tussen de Frans- en 
Nederlandstalige school  

Economie  kunnen verbanden leggen binnen de economie en 
tussen economische en andere maatschappelijke 
vraagstukken. 

Workshop rond waardig werk en 
entrepeneurship 



 

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN 

 

Gemeenschappelijke stam: communicatief vermogen, empathie 

exploreren, open en constructieve houding, 

verantwoordelijkheid 

Contexten: 

3.6 De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, 

ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 

3.11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om 

begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen. 

4.2 De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de 

verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische 

aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid. 

5.3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan 

van mensen- en kinderrechten. 

6.2 De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de 

verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van 

welvaart. 

7.1 De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef-en 

omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en 

andere sociale en culturele groepen; 

7.2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen 

mensen en levensopvattingen. 

7.3 De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang 

en solidariteit. 

 

HOE KAN JE SCHOOL ZICH INSCHRIJVEN? 

 

Indien er interesse bestaat op jouw school, 

neem dan contact op met het 

wereldburgerschapseducatie team van VIA 

Don Bosco op wbe@viadonbosco.org. Wij 

zullen zo snel mogelijk contact opnemen met 

jullie school. Of dien jullie kandidatuur in via 

het aanvraagdossier op onze website: 

www.viadonbosco.org/educatie/youth-4-

change  

http://www.viadonbosco.org/educatie/youth-4-change
http://www.viadonbosco.org/educatie/youth-4-change


 

WAT HEEFT TANZANIA TE BIEDEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootte: 947.303 km². 

Aantal inwoners: 53.470.420 ( in 2016).  

Landstalen: De officiële landstaal is Swahili. Een andere 

gesproken taal is Engels.  

Ligging en klimaat: Tanzania is gelegen in het oostelijk deel van 

Afrika. Er is een warm klimaat en beschikt over veel stoffige 

vlaktes.  

De hoofdstad van Tanzania is Dodoma en is centraal gelegen.  

Religie: In Tanzania is een geloofsverdeeldheid tussen 3 

geloofsovertuigingen. Islam (35%), Christendom (30%) en 

Animisme (35%).  

Munteenheid: Tanzaniaanse shilling. 1 euro = 2423.19 TZS. 

Korte geschiedenis: Tanzania wordt al ruim 2 miljoen jaar 

bewoond door mensen of mensachtigen. De mensen toen 

hadden al allerlei ijzersmelttechnieken en maakten specifiek 

aardenwerk. De oorspronkelijke naam van Tanzania was 

Tanganyika. In de 4e  eeuw werd Tanganyika het 

handelscentrum van de Arabieren. Rond 700 woonden de 

eerste mensen op de kusteilanden. Tussen de 16e  en 17e  eeuw 

bezaten de Portugezen de handelsmogelijkheden in 

Tanganyika. In 1890 werd Tanganyika een Duitse kolonie maar 

tijdens de 1ste  wereldoorlog werd het veroverd door de 

Entente. Na de 2de wereldoorlog groeide het nationaal 

bewustzijn van de plaatselijk bevolking en ontstonden twee 

partijen. In 1964 verenigde Tanganyika met Zanzibar en Pemba 

en ontstond de Verenigde Republiek Tanzania. In 1995 werd 

president Salmin Amour opnieuw verkozen, maar er waren 
geruchten die uitgingen van corruptie en manipulatie van de 

verkiezingsuitslag. In 2000 is de zoon van de president gekozen 

als nieuwe president en voorzitter van Tanzania.   

Staatsvorm: Republiek



 

 


