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Wereldburgerschap: een belangrijke pijler in tto 2.0 
 
Eind 2018 lanceerde Nuffic tto 2.0. Na ongeveer 30 jaar werd het tijd om het tto opnieuw af te 
stemmen op de wereld om ons heen, en op de wensen die scholen uitten omtrent de invulling van 
hun onderwijs. 
 
Waar het tto voorheen twee pijlers kende (Engelse taalvaardigheid versterken en Europese en 
Internationale Oriëntatie (EIO)), zijn voor tto 2.0 drie pijlers geformuleerd: 

- een goede beheersing van het Engels 
- wereldburgerschap 
- persoonsontwikkeling 

 
Niet alle vorderingen in het tto bleken even goed meetbaar te zijn; de ontwikkeling van de Engelse 
taalvaardigheid is weliswaar goed te toetsen, en dus in kaart te brengen, maar dat geldt veel minder 
voor een open houding, een brede blik, en vaardigheden die je nodig hebt om je te kunnen bewegen 
in een internationale setting. 
Voor wereldburgerschap, dat als pijler in plaats is gekomen van EIO, is daarom besloten dat het 
aantoonbaar en merkbaar aanwezig moet zijn op scholen. Dit betekent dat scholen moeten kunnen 
aantonen dat zij structureel en via specifieke activiteiten de internationale dimensie in het aanbod 
aanbrengen. Het Common Framework for Europe Competence (CFEC) kan hierbij als hulpmiddel 
gebruikt worden, net als het OECD PISA Global Competence Framework. Deze ‘frameworks’ kunnen 
enerzijds structuur geven aan de invulling van wereldburgerschap. Anderzijds maakt het gebruik van 
deze frameworks voor de scholen aantoonbaar dat structureel aandacht wordt besteed aan 
wereldburgerschap.  
 
Voor de invulling van wereldburgerschap in BRICKS Geography is het CFEC als basis gebruikt. Dit 
betekent dat in de methode structureel aandacht wordt besteed aan wereldburgerschap: de kennis 
en vaardigheden die leerlingen op dit gebied nodig hebben en de houding die van hen wordt 
verwacht zijn in de theorie en verwerking verweven. Werkt u met BRICKS Geography, dan besteedt u 
dus aantoonbaar aandacht aan wereldburgerschap. En aan uw leerlingen zult u het ook merken! 
 
In dit document laten we u zien, hoe we in BRICKS Geography aandacht besteden aan 
wereldburgerschap. Daarnaast komt ook persoonsontwikkeling kort aan de orde. 
 
 

De basis: het Common Framework for Europe Competence (CFEC) 
Voor tto 2.0 wordt het CFEC dus gezien als een waardevolle basis. In het CFEC wordt een brug gelegd 
tussen belangrijke competenties met betrekking tot Europa en de wereld, en de manier waarop je 
daaraan kunt werken in de klas. 
 
In het framework worden vier domeinen onderscheiden. In domein 1 gaat het om kennis van Europa 
en de wereld. Domein 2 betreft het goed kunnen communiceren in een Europese of internationale 
setting. In domein 3 staat samenwerking met leeftijdgenoten in het buitenland voorop. Domein 4 
heeft te maken met ondernemen in een Europese of internationale setting. In elk domein komen 
kennis-, vaardigheids- en attitude-elementen aan bod. 
 



Domein 1: In BRICKS Geography ligt een zwaar accent op domein 1: kennis over Europa en de wereld. 
Daarbij gaat het onder andere om de kennis van de geografie van Europa en de wereld, van de 
variatie binnen Europa en de wereld, van gedeelde concepten als democratie en burgerschap, van de 
Europese en internationale instituten en organisaties, van de Europese integratie en van 
maatschappelijke en politieke kwesties op mondiaal niveau. In samenhang komen belangrijke 
internationale thema’s aan bod, zoals duurzaamheid, veiligheid, migratie, globalisering, verdeling van 
welvaart en internationale samenwerking. 
Minstens zo belangrijk als het leren en reproduceren van kennis over deze zaken zijn volgens ons de 
vaardigheden die ermee samenhangen: het vergaren, verwerken en evalueren van deze kennis. 
Daaraan besteedt in BRICKS Geography volop aandacht, zowel in reguliere verwerkingsopdrachten 
als in extra assignments. In BRICKS Geography komen hierbij ook de general skills om de hoek: hoe 
vind je informatie, welke tools gebruik je daarbij, hoe kun je beoordelen of informatie juist is? 
 
Domein 2 in het CFEC – communiceren in een internationale setting - vloeit wat ons betreft in de 
schoolsetting deels voort uit domein 1. Kennis is immers voorwaardelijk voor communicatie, zeker 
als het gaat om onderwerpen die vanuit een internationaal perspectief worden besproken. 
Het communiceren over internationale onderwerpen wordt in BRICKS Geography op verschillende 
manieren gestimuleerd. In elke paragraaf is in de theorie een talking point opgenomen: een 
statement waarover de leerlingen in tweetallen, kleine groepjes of klassikaal kunnen discussiëren. In 
deze gesprekken leren de leerlingen te luisteren en interpreteren, ze leren verschillende 
perspectieven in te nemen en ze leren te mediëren en verbinden. Deze gesprekken zijn oefeningen 
voor de gesprekken die ze later in een echte internationale context voeren. 

 
Talking point (tekstboek en digitale omgeving). 
 
De talking points worden regelmatig ook expliciet bij de stof getrokken, in het verwerkingsmateriaal. 
  



 
Opdracht bij een talking point (werkboek en digitale omgeving, antwoordmodel). 
 
Om de communicatie op een prettige manier te laten verlopen, kunnen de leerlingen gebruikmaken 
van het document met Speaking frames: hierin vinden ze sentence starters om een ordelijk gesprek 
te kunnen voeren.  
 

 
Speaking frames (werkboek en digitale omgeving). 
 
Communicatie wordt verder gestimuleerd in opdrachten die leerlingen in tweetallen of groepjes 
uitvoeren. Hier raken wereldburgerschap en CLIL elkaar. 
 



 
Opdracht uit Chapter 1, ‘Globalisation’ uit leerjaar 3 (werkboek en digitale omgeving). 
 
Uiteraard besteden we in BRICKS Geography ook aandacht aan verschillende communicatiestijlen, 
onder andere samenhangend met verschillende culturen. Dit maakt leerlingen zich ervan bewust dat 
zij zich moeten aanpassen om hun communicatie te laten aansluiten bij mensen uit andere culturen. 
 
Domein 3 - samenwerken met leeftijdgenoten in het buitenland - is lastig vanuit een methode te 
faciliteren. In de methode worden de leerlingen wel uitgedaagd om met leeftijdgenoten samen te 
werken op het gebied van internationaal relevante zaken. Daarnaast wordt van de leerlingen 
gevraagd dat zij zich inleven in het leven van mensen in andere landen en culturen. De interculturele 
vaardigheden die zij zich op deze manier eigen maken, kunnen zij gebruiken in hun contacten tijdens 
uitwisselingen, of bij andere communicatie in een internationale setting. 
Uiteraard biedt de methode tal van onderwerpen die interessant zijn voor zowel leerlingen in 
Nederland als voor leerlingen in het buitenland. Het is dus eenvoudig om thema’s te selecteren voor 
een gezamenlijk project met leerlingen op een buitenlandse school. 
 
Domein 4 - ondernemen in een Europese of internationale setting - komt als vaardigheid niet aan de 
orde in BRICKS Geography. Uiteraard worden onderwerpen in BRICKS Geography wel vanuit een 
economische dimensie benaderd, en zijn bepaalde onderwerpen wat meer economisch van aard. Er 
wordt echter geen accent gelegd op ondernemend handelen.  
 
Attitudevorming 
Een zwaar accent ligt in BRICKS Geography op attitudevorming. Theorie, opdrachten en talking points 
zetten de leerlingen ertoe aan om een open houding te ontwikkelen, tolerant te zijn, respect te 
hebben voor diversiteit en interesse te ontwikkelen in andere perspectieven. 
In het materiaal worden bepaalde vaardigheden ingeoefend, die ook vanuit de theorie worden 
ondersteund: Skills to broaden your view. In de theorie worden deze vaardigheden uitgelegd en van 
voorbeelden voorzien. In de verwerking is per hoofdstuk een vaardighedenschema opgenomen. In 
dat schema is aangegeven, in welke opdrachten de skills to broaden your view worden geoefend. 
 



 
Vaardighedenoverzicht, vooraan in een hoofdstuk (werkboek). In de opdrachten achter de picto met 
de twee handen ligt het accent sterk op wereldburgerschap. 
 
Globaal komen deze vaardigheden op het volgende neer: 
 
1 Je inleven in andere mensen 
Om mensen te kunnen begrijpen, moet je je inleven in hun situatie. Het gedrag en de ideeën van 
mensen worden immers bepaald door de plek waar ze leven en de tijd waarin ze leven. De heersende 
normen en waarden zijn daarin heel belangrijk. Het is goed om je je daarvan bewust te zijn. 
 

 
Fragment uit Chapter 1, ‘Cultures’ uit leerjaar 2 (tekstboek en digitale omgeving). 
 

 
Opdracht uit Chapter 2, ‘Rich and poor’ uit leerjaar 1 (werkboek en digitale omgeving). 
 



In BRICKS Geography worden onderwerpen regelmatig vanuit een ander dan het Nederlandse of 
westerse perspectief belicht. Deze ‘Different view’ laat de leerlingen op een andere manier kijken 
naar zaken. Daarmee ontwikkelen ze een meer open houding en leren ze zich makkelijker te 
verplaatsen in anderen. De leerlingen zullen als vervolgstap ook zelf kritisch gaan kijken naar 
informatie: is een zienswijze die wordt gepresenteerd de (enige) juiste? Zijn er andere perspectieven 
mogelijk? 
In BRICKS Geography komen ‘Different Views’ regelmatig aan de orde: in het tekstboek – als 
afsluiting van een paragraaf – en in de verwerking ervan. Ze zijn te herkennen aan het oogje. 
 

 
Different view box uit Chapter 2, ‘Cities and their functions’ uit leerjaar 3 (tekstboek en digitale 
omgeving). In het voorbeeld zijn ook een talking point en sticky note te zien. 
 



 
Opdracht bij de Different View box die erboven is afgebeeld. Het sterretje duidt aan dat het in dit 
geval gaat om een niveaudifferentiatie-opdracht. 
 
2 Je verdiepen in de positie en achtergrond van mensen 
Hoe mensen zich voelen en gedragen, hangt onder andere samen met de positie die ze innemen in 
de maatschappij. Een fabrieksarbeider kijkt over het algemeen anders naar zaken dan een minister 
van economische zaken. Dit heeft te maken met de positie de ze innemen in de maatschappij. 
Persoonlijke ervaringen bepalen ook hoe mensen in het leven staan. Je ervaringen bepalen immers 
hoe je zaken beleeft, en hoe je in het leven staat. Wil je je een beeld vormen van wat mensen 
beleven, dan moet je dus stilstaan bij hun positie en ervaringen. 
 
3 Je eigen achtergrond bepalen 
Wanneer je wilt leren over het leven van mensen in andere landen is het niet voldoende om stil te 
staan bij hún positie en achtergrond; het is belangrijk dat je ook stilstaat bij je eigen achtergrond. 
Deze achtergrond is immers van invloed op je denken en doen, en je normen en waarden hangen 
samen met je achtergrond. 
Over het algemeen verschillen je normen en waarden van die van mensen in andere landen, en zeker 
van die van mensen in niet-westerse landen. Het is belangrijk dat je je realiseert dat je met een 
bepaalde bril kijkt naar mensen in andere landen. En wanneer je je bijvoorbeeld een mening vormt 
over het leven of gebeurtenissen in andere landen, is het belangrijk dat je je verdiept in het leven van 
de mensen daar. Wil je mensen in andere culturen leren kennen, dan is het belangrijk dat je ze 
begrijpt – en dat je je bewust bent van je eigen achtergrond. 
 

Persoonsontwikkeling en BRICKS Geography 
Ook aan persoonsontwikkeling besteden we in BRICKS Geography serieus aandacht. Door onze 
onderwerpskeuze en in onze opdrachten stimuleren we nieuwsgierigheid en leergierigheid, en 
creëren we zelfbewustzijn. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, reflecteren, 
onderzoeken, je creativiteit gebruiken, probleemoplossend bezig zijn en verantwoordelijkheid 
nemen, worden in de methode geoefend en verder ontwikkeld. De meeste van deze vaardigheden 
zijn in BRICKS Geography ook expliciet geformuleerd, als general skills, en worden in de opdrachten 
veelvuldig geoefend. 



 
Uitbreiding van wereldburgerschap: BRICKS Global Studies 
Naast BRICKS Geography biedt EduHintOVD materiaal dat speciaal bedoeld is voor het vormgeven 
van wereldburgerschapsonderwijs: de methode Global Studies. Het gaat daarbij om 15 thema’s die 
vanuit wereldburgerschaps-perspectief belangrijk zijn. Wilt u het wereldburgerschapsonderwijs dus 
nog verder aankleden – als vak op het rooster, of bijvoorbeeld in de het vak aardrijkskunde – dan 
bieden deze thema’s u daartoe de mogelijkheid. 
 


