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1 |  Probleemstelling 

 

1.1 Inleiding 

Dit rapport betreft de mid-term evaluatie van het huidige vijfjarenprogramma (2017-2021) van Djapo, 

gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

Deze evaluatieopdracht kadert binnen de opgelegde tussentijdse evaluatie van het programma.  

 

Djapo is een organisatie die op klas- en schoolniveau een educatief aanbod heeft rond duurzame 

ontwikkeling (verder EDO-aanbod). Op haar website presenteert de organisatie zich als volgt1: 

‘Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert 

denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s 

zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.’ 

De finale doelgroep van Djapo zijn dus kinderen, in de eerste plaats kleuters en leerlingen uit het 

basisonderwijs. Doel is deze kinderen keuzes te leren maken voor een duurzamere wereld. Dit doel 

wil men bereiken door in te zetten op een aantal denkvaardigheden en actiegericht werken. De 

aanname is dat kinderen die vaardigheden nodig hebben om keuzes voor een duurzamere wereld te 

kunnen maken. Deze vaardigheden en actiefocus worden daarbij toegepast op specifieke 

duurzaamheidsthema’s. Wat opvalt is dat kinderen in het educatief aanbod eigenaar worden gemaakt 

van het creëren van duurzame ontwikkeling: ze leren zelf keuzes maken (in plaats van vooraf bepaald 

‘correct’ gedrag aan te leren) en leren meewerken aan hun recht op een fijn leven op een gezonde 

planeet (Djapo, 2017). Djapo maakt daarmee duidelijk dat EDO ‘is not just adding sustainability as an 

extra topic to the curriculum, but rather enabling learners to contribute to sustainable societies.’ (Lambrechts & 

Hindson, 2016).  

Om die doelstelling waar te maken richt het EDO-aanbod van Djapo zich niet zozeer rechtstreeks 

tot kinderen, maar bouwt ze vanuit een whole-school approach een gevarieerd educatief aanbod uit voor 

leerkrachten en (hoge)scholen, dat op maat kan worden ingezet (zie verder). Dit betekent dat Djapo 

met hun aanbod leerkrachten en scholen wil professionaliseren om op een integrale en duurzame 

wijze mee hun schouders te zetten onder het finale doel van Djapo. Kinderen zijn de finale doelgroep, 

de leerkrachten en scholen de intermediaire actoren. Het zijn deze intermediaire actoren die in deze 

evaluatie centraal staan. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De evaluatievragen richten zich voornamelijk op de rol van volgende intermediaire actoren (zie tabel 

1.1): de leerkrachten en de scholen. Djapo wil met name het duurzaam effect en de doeltreffendheid 

van de tussenkomsten van Djapo op niveau van de leerkrachten en scholen laten evalueren. Binnen 

 

1 http://djapo.be/wie-zijn-wij/ 



 

 

6 

de veranderingstheorie van de onderwijswerking vormen zij de sleutelactoren die 

ontwikkelingseducatie en –actie in de klas, school en in de schoolomgeving vorm kunnen geven. De 

interventies van Djapo op elk van die verschillende niveaus moeten volgens hun Theory of Change tot 

volgende uitkomsten leiden: 

 

Schoolomgeving: actoren uit de schoolomgeving ondernemen stimulerende interventies voor het 

implementeren van kwaliteitsvolle EDO. Te denken valt hier bevoorbeeld aan de gemeente die de 

implementatie van het Djapo-aanbod in de scholen van de gemeente faciliteert door dit financieel of 

logistiek te ondersteunen.  

 

Klasniveau: leerkrachten creëren in de klas een leeromgeving gericht op EDO (klascontext), 

waarbinnen ze EDO-vaardigheden toepassen op EDO-thema’s (lesniveau) en actiegericht werken 

rond DO-thema’s (projectniveau). 

 

Schoolniveau: De school heeft een beleid gericht op EDO (schoolbeleid) waardoor het schoolteam 

in de school een leeromgeving creëert gericht op EDO (schoolcontext). 

 

Met pijlen geeft de veranderingstheorie van Djapo ook aan hoe ze dit proces ziet. Daarbij valt op dat 

niet enkel het aanbod van Djapo voor leerkrachten (doen verwerven van een aantal specifieke 

competenties, zoals EDO-vaardigheden) als (noodzakelijke) voorwaarde wordt beschouwd om een 

transfer van het aanbod naar het klas- of schoolniveau te garanderen. Ook acties binnen de 

schoolomgeving en het schoolniveau bewerkstelligen mee die transfer. Niettemin blijven het steeds 

leerkrachten en schoolteams die beslissen en zorgen dat er een transfer plaatsgrijpt van het aanbod 

van Djapo binnen de klas of binnen de school. Het is die transfer dat in dit rapport onderzocht wordt. 

De bijhorende onderzoeksvragen worden dan:  

 

Wat is de impact van het begeleid en niet-begeleid aanbod van Djapo sinds het schooljaar 2017-2018 op de integratie 

van verworven competenties m.b.t. EDO in de eigen klaspraktijk? En wat zijn de factoren die (al dan niet) tot die 

integratie leiden?  

 

Zoals in de Theory of Change aangegeven, kunnen die factoren contextueel zijn (klas, school en 

omgeving) of met de kenmerken van het aanbod (inhoud, aanpak, structuur, begeleider, kostprijs) 

samenhangen. Ook individuele factoren kunnen een rol spelen (bv. perceptie van de eigen capaciteit 

van de leerkracht) . We gaan er daarbij tevens vanuit dat in de praktijk meerdere van deze factoren in 

het proces van aanbod naar transfer samen voorkomen, met elkaar in interactie gaan en elkaar kunnen 

versterken of net verzwakken. Het is dan een welbepaald samenspel van factoren dat leidt tot een 

bepaalde uitkomst (transfer of niet). In deze evaluatie zullen we daarom ook dit samenspel van 

factoren in beeld brengen. Welk samenspel van factoren is gunstig voor een transfer, en welke triggers 

kunnen dit samenspel van factoren in de richting van een transfer doen bewegen? De evaluatie bevat 

tot slot aanbevelingen naar de toekomst, in het bijzonder m.b.t. de mogelijkheden voor Djapo om in 

te spelen op de contextfactoren of randvoorwaarden. 

 

Met de resultaten van de evaluatie wil Djapo in de eerste plaats het intern leren bevorderen en 

verdiepen. De evaluatie ziet ze bovendien als een kans om de veranderingstheorie die aan de basis 

ligt van haar werking verder te onderbouwen. Djapo heeft tot slot de ambitie om op basis van de 

conclusies uit het rapport en de geleerde lessen tot een uitwisseling te komen met andere organisaties 

in de sector. Hiervoor is een gezamenlijk leermoment voorzien. 
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Tabel 1.1 De evaluatievragen van de mid-term evaluatie van Djapo  

De evaluatievragen 

1) Heeft het begeleid en niet-begeleid aanbod van Djapo sinds het schooljaar 2017-’18 ertoe geleid dat 
leerkrachten de verworven competenties m.b.t. EDO geïntegreerd hebben in de eigen klaspraktijk? 

2) Welke contextuele (klas, school en omgeving) en/of individuele factoren (bereidheid en (perceptie van) 
capaciteit van leerkracht) spelen een rol in het al dan niet integreren in de klaspraktijk? 

3) Welke kenmerken van het professionaliseringsaanbod van Djapo leiden tot een succesvolle transfer naar de 
klaspraktijk? Zijn er belangrijke transferverschillen tussen begeleid en niet-begeleid aanbod? 

4) In welke mate leidt het betalen van een bijdrage tot een groter engagement of het vormt het net een drempel 
om aan de slag te gaan met Djapo? 

5) Wat zijn mogelijke aanbevelingen naar de toekomst toe, in het bijzonder m.b.t. de mogelijkheden voor 
Djapo om in te spelen op de (macro-)contextfactoren? 

Bron: auteurs  

1.3  Conceptueel kader  

Om de uitkomst van professionaliseringsinitiatieven te evalueren, in dit geval de vaardigheid om 

verworven competenties m.b.t. EDO te integreren in de klaspraktijk, is het belangrijk om niet alleen 

de uitkomst te meten maar ook de beïnvloedende factoren in beeld te brengen. Het aanbod van 

Djapo kan men zien als een professionaliseringsinitiatief in een onderwijscontext. Conceptuele kaders 

die terug te vinden zijn in de literatuur over effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven 

kunnen dan ook helpen om meer inzicht te krijgen in het wat (uitkomst) en hoe (beïnvloedende 

factoren) van de transfer van het Djapo-aanbod naar de onderwijspraktijk.  

 

Figuur 1.1 en 1.2 stellen het conceptueel kader voor dat we als vertrekpunt nemen voor de 

evaluatieopdracht. Dit kader biedt inspiratie om te peilen naar de factoren die de transfer van 

professionaliseringsinitiatieven (PI) kunnen beïnvloeden. In figuur 1.1 zien we negen 

effectiviteitskenmerken van professionaliseringaanbod die door Merchie et al. (2015) vastgesteld 

werden in bestaande literatuur. Deze negen effectieve kenmerken kunnen worden opgedeeld in 

inhoudskenmerken en structurele kenmerken. Met betrekking tot de inhoud van een 

professionaliseringsinitiatief is het belangrijk dat  

 

- een concrete vertaalslag wordt gemaakt van de aangeboden inhouden naar de dagelijkse lespraktijk 

(focus op de inhoud),  

- inzicht geboden wordt in hoe leerlingen inhouden leren uit welbepaalde leergebieden of leergebied- 

en vakoverschrijdende thema’s (focus op vakdidactiek),   

- wat aangereikt wordt coherent is met de dagelijkse praktijk en het ruimere school- en 

onderwijsbeleid en gebaseerd is op wetenschappelijke onderzoeksbevindingen (coherentie), en  

- dat de professionaliseringsinitiatieven beantwoorden aan de noden en interesses van leraren 

(eigenaarschap).  

 

Met betrekking tot de structurele kenmerken is het belangrijk dat  

 

- professionaliseringsinitiatieven voldoende lang duren om veranderingen teweeg te brengen (duur),  

- leerkrachten de kans krijgen voor onderlinge interactie, samenwerking, overleg en feedback 

(collectieve participatie),  

- de activiteiten ingebed zijn of doorgaan in de dagelijkse werkomgeving (school of site-gebaseerd),  

- actief leren wordt gestimuleerd door middel van een voortdurende reflectie op en oefening in de 

professionele en academische kennis (actief leren), en   

- de trainer voldoende beschikt over inhoudelijke kennis en vaardigheden en constructieve feedback 

kan geven (kwaliteit van de trainer) (Merchie et al., 2015).  
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Op basis van een systematische zoektocht naar bestaande literatuurstudies over effectieve 

professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten, verschenen sinds de studie van Merchie e.a. (2015), 

stelden we vast dat dezelfde effectieve kenmerken blijven terugkeren.2  

 

Naast de kenmerken van de professionaliseringsinitiatieven zelf, kunnen schoolcontextfactoren zoals 

schoolbeleid en individuele kenmerken van de leerkracht een rol spelen in de transfer die leerkrachten 

maken van de geleerde competenties naar de eigen klaspraktijk.  

 

Figuur 1.2 bevat dezelfde kenmerken als figuur 1.1, maar geeft dit procesmatig weer. Het is dit kader 

dat Djapo zelf gebruikt om het aanbod te organiseren en evalueren. Dit proces loopt van aanbod 

(professionaliseringsinitiatief) naar de verbetering van leerresultaten. De aanname van dit kader is dat 

effectief aanbod (cf. met kenmerken hierboven) leidt tot een toename van kwaliteit bij leerkrachten 

en zo tot veranderingen in lesgedrag (de transfer). Die toename hangt echter tegelijk af van de 

individuele kenmerken van leerkrachten (op het vlak van kennis, vaardigheden, houdingen) en 

schoolorganisatorische randvoorwaarden (contextuele factoren). Opnieuw keert hier dus het 

samenspel van aanbod, individuele kenmerken van leerkrachten en context terug. 

  

  

 

2 Geraadpleegde studies:  

Basma, B., & Savage, R. (2018). Teacher Professional Development and Student Literacy Growth: a Systematic Review and Meta-analysis. 

Educational Psychoogyl Review, 30, 457–481. 

Bautista, A., Yau, X., & Wong, J. (2017) High-quality music teacher professional development: a review of the literature. Music Education 

Research, 19(4), 455-469. 

Compen, B., De Witte, K., & Schelfhout, W. (2019). The role of teacher professional development in financial literacy education: A 

systematic literature review. Educational Research Review, 26, 16–31. 

Dunn, C.G., Burgermaster, M., Adams, A., Koch, P., Adintori, P. A., & Stage, V. C. (2019). A Systematic Review and Content Analysis of 

Classroom Teacher Professional Development in Nutrition Education Programs. Advances in Nutrition, 1–9. 

Elliott, J. (2017) The Evolution From Traditional to Online Professional Development: A Review. Journal of Digital Learning in Teacher 

Education, 33(3), 114-125. 

Gaudin, C., & Chaliès, S. Video viewing in teacher education and professional development: A literature review. Educational Research 

Review, 16, 41-67. 

Macià, M., & García, I. (2016). Informal online communities and networks as a source of teacher professional development: A review. 

Teaching and Teacher Education, 55, 291-307. 

Menekse, M. (2015) Computer science teacher professional development in the United States: a review of studies published between 

2004 and 2014. Computer Science Education, 25(4), 325-350. 

Philipsen, B., Tondeur, J., Roblin, N. P., Vanslambrouck, S., & Zhu, C. (2019). Improving teacher professional development for online 

and blended learning: a systematic meta‑aggregative review. Educational Technology Research and Development. Online version. 

Thurlings, M., & den Brok, P. (2017) Learning outcomes of teacher professional development activities: a meta-study. Educational Review, 

69(5), 554-576. 

Vangrieken, K., Meredith, C., Packer, T., & Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for professional development: A 

systematic review. Teaching and Teacher Education, 61, 47-59. 

Walton, J. (2014). Teachers as Expert Learners and Fellow Travelers. A Review of Professional Development Practices for Problem-Based 

Learning. Issues in Teacher Education, Fall, 67-92. 
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Figuur 1.1 Conceptueel kader als vertrekpunt in de evaluatieopdracht 

 
 
Bron: auteurs, op basis van (Merchie et al., 2015) en (Van Ongevalle et al., 2015) 

Figuur 1.2 Conceptueel kader Djapo 

 
Bron: Desimone (2009) 
 



 

 

10 

1.4 Onderzoeksmethode 

De evaluatie volgt in methodisch opzicht een mixed method-model, met een combinatie van 

kwantitatieve én kwalitiatieve methoden (de Boer, 2006).3 Verder is er een bevraging van 

verschillende stakeholders, met focus op de intermediaire actoren die beslissen over de transfer en 

die transfer concreet vormgeven (leerkrachten en school). 

1.4.1 Kwantitatief luik 

De evaluatievragen werden naar een vragenlijst vertaald met voornamelijk gesloten en enkele open 

vragen (zie bijlage 1). De vragenlijst werd online afgenomen. Alle leerkrachten en/of scholen die 

gebruik maakten van het educatief aanbod (begeleid en niet-begeleid aanbod) in 2017-2018 en/of 

2018-2019 werden gecontacteerd door Djapo. Zij kregen de vraag om deel te nemen aan de bevraging 

en/of de uitnodiging door te sturen naar collega-leerkrachten die (ook) gebruik gemaakt hebben van 

het aanbod binnen dezelfde periode. De hele populatie werd m.a.w. benaderd zonder voorafgaand 

een steekproef te trekken, dit om het bereik zo goed mogelijk te optimaliseren. Er werd een 

uitnodiging gestuurd naar een 1200-tal unieke emailadressen. Er werden na twee herinneringsmails 

in totaal 161 bruikbare reacties ontvangen. 114 van deze 161 reacties vulden de gesloten vragen tot 

op het einde in. Uit betrouwbaarheidsanalyses voor de vragenlijst (gebruikte schalen) blijkt dat de 

betrouwbaarheid voldoende hoog is. Wat de respondenten antwoorden, is dus bruikbaar voor 

analyse. Een andere vraag is de mate waarin het profiel van de respondenten overeenkomt met het 

algemene profiel van Djapo-gebruikers. Die vraag behandelen we in het volgende hoofdstuk. 

1.4.2 Kwalitatief luik 

Het kwalitatieve luik bestond uit volgende activiteiten, hier chronologisch geordend: 

 

- Sensemaking meeting met team van educatief medewerkers Djapo: ter voorbereiding van deze meeting 

vroegen we aan de medewerkers van Djapo om een concreet professionaliseringsinitiatief binnen 

het begeleid of niet-begeleid aanbod te beschrijven waarvan ze dachten dat die kon leiden naar een 

transfer in de klas. Dit wil niet zeggen dat ze al een duidelijk zicht hadden op die transfer, wel dat 

men de kans op een (effectieve) transfer na dit professionaliseringsinitiatief inschatte als hoog. Op 

de meeting deelden en analyseerden de medewerkers de voorliggende cases en gaven ze zo 

betekenis aan wat zij veronderstelden dat de (meest bepalende) beïnvloedende factoren zouden zijn 

voor een transfer.  

- 3 case-studies begeleid aanbod: Op basis van de aangeleverde cases werden drie cases geselecteerd en 

diepgaander onderzocht. Verschillende stakeholders werden bevraagd, minimaal begeleider en 

leerkracht(en). In het geval van 2 cases was er bijkomend ook een interview met de directeur, en in 

1 case met de gemeente-ambtenaar. Met deze stakeholders werden er semi-gestructureerde 

interviews gehouden van 1 à 2 uur. In dergelijke interviews zijn de vragen en antwoorden niet 

vooraf bepaald, maar de onderwerpen of topics wel. Elk topic wordt behandeld via een open 

beginvraag, waarna met verdere vragen dit topic wordt uitgediept (Baarda e.a., 2018).  

- Interviews over transfer na gebruik niet-begeleid aanbod: Een groep van leerkrachten die veel gebruik maken 

van niet-begeleid aanbod, met name de Wereldlesideeën, werd gevraagd of ze bereid waren tot een 

telefonisch gesprek over de transfer van dit aanbod naar hun klaspraktijk. Wereldlesideeën helpen 

leerkrachten basisonderwijs om zelf thema’s uit wereldoriëntatie en de actualiteit in de klas. Het 

gaat om kant-en-klaar materiaal, maar leerkrachten kunnen ook hun eigen accenten toevoegen (zie: 

 

3 Volgens de Boer (2016) heeft deze vorm van onderzoeksmethode vooral in het toegepaste of het praktijkgerichte onderzoek voet aan 

de grond gekregen: ‘Belangrijk in dit type onderzoek is niet de richtinggevendheid van het theoretische kader of de theoretische 

invalshoek voor het uit te voeren onderzoek, maar de dominantie van de onderzoeksvraag en het type kennis (de informatie) dat 

verkregen dient te worden. Is er kennis nodig waarbij zowel kwalitatieve (betekenis) als kwantitatieve (frequentie) gegevens nodig 

zijn, dan wordt voor een combinatie gekozen.’ 
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https://djapo.be/wereldlesidee-home/). Drie leerkrachten waren bereid om zich te laten 

interviewen. Opnieuw ging het over een semi-gestructureerd interview van ongeveer een half uur 

tot een uur.  

- Sensemaking meeting met team educatief medewerkers Djapo: tijdens deze meeting presenteerden we de 

resultaten van zowel het kwantitatieve als kwalitatieve luik en stelden we enkele aanbevelingspistes 

voor. Daarna werkte het team verder op deze pistes: de deelnemers bediscussieerden de pistes en 

bespraken mogelijke concrete acties voor de toekomst. 

1.4.3 Overzicht hoofdstukken 

In hoofdstuk 2 bespreken we het profiel van de respondenten, de cases en de geïnterviewde 

stakeholders. Hoofdstuk 3 gaat in op het aanbod dat Djapo heeft voor leerkrachten en scholen. Focus 

ligt op het design van dit aanbod, zoals gepercipieerd door de respondenten of geïnterviewde 

stakeholders, en op de waardering die het krijgt. Ook de kostprijs van het aanbod en de 

(gepercipieerde) aandacht voor gender komen hier aan bod. In hoofdstuk 4 zoomen we vervolgens 

in op de contextfactoren, met name school en omgeving (cf. Theory of Change) die mee van invloed 

zijn op hoe het aanbod in de klas aangewend en geïmplementeerd wordt. In de volgende 

hoofdstukken (hoofdstuk 5 en 6) staat vervolgens de transfer in de klas centraal. Daarbij trachten we 

op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses die transfer te beschrijven en te verklaren. 

Hoofdstuk 7 is een kort hoofdstuk op basis van de kwantitatieve vragenlijst dat hoofdstuk 8 

voorbereidt. In dat hoofdstuk klinken de aanbevelingen van de respondenten. In het laatste 

hoofdstuk, hoofdstuk 8, vatten we de resultaten kort samen en interpreteren we ze, om daarna 

aanbevelingen te formuleren voor Djapo. We gaan daarbij meer in het bijzonder na in welke mate 

Djapo het aanbod en de contextfactoren zou kunnen beïnvloeden in de richting van de gewenste 

transfer. 

  



 

 

12 

2 |  Beschrijving van de steekproef en de cases 

2.1 Beschrijving van de steekproef (kwantitatief luik) 

2.1.1 Het gebruikte professionaliseringsaanbod 

Tabel 2.1a geeft weer van welk professionaliseringsaanbod de respondenten gebruik hebben 

gemaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen begeleid aanbod en het niet-begeleid aanbod. Bij 

de eerstgenoemde categorie behoren de workshops in de klas, nascholing voor leerkrachten(teams) 

en de trajecten die bestaan uit een combinatie van meerdere contactmomenten. Trajecten worden op 

maat aangeboden. Bijna de helft van de respondenten heeft gebruik gemaakt van het begeleid aanbod. 

Het niet-begeleid aanbod bestaat uit het gedrukte materiaal van Djapo en gratis downloadbaar 

materiaal dat leerkrachten kan inspireren om met educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) aan 

de slag te gaan in de klas. Drie kwart van de respondenten heeft gebruik gemaakt hiervan. 

 

Uit tabel 2.1a leiden we af dat het gratis materiaal het vaakst werd gebruikt onder de respondenten. 

Twee derde van de respondenten heeft gebruik gemaakt van gratis educatief materiaal, terwijl vier op 

tien respondenten gebruik maakten van gedrukt materiaal. Met betrekking tot het begeleid aanbod, 

blijkt een op vijf respondenten een workshop in de klas te hebben aangevraagd en/of volgde een 

nascholing. Twaalf procent was betrokken bij een traject. De personen die ‘andere’ als 

antwoordcategorie kozen, vermeldden doorgaans oudere producten of initiatieven van Djapo, 

waaronder themakoffers en een DVD. Het gaat om producten die voor de periode van de mid-term 

evaluatie aangeboden en gebruikt werden (dit is voor schooljaar 2017-2018).  

Tabel 2.1a Het aanbod waarvan de respondenten sinds 2017-2018 gebruik hebben gemaakt (N=161) 

 Aantal % 

Begeleid aanbod 72 44,7 

 Workshop in de klas 35 21,7 

 Nascholing voor leerkrachten(teams) 32 19,9 

 Traject (een combinatie van meerdere contactmomenten zoals 
workshops en nascholingen) 

20 12,4 

Niet-begeleid aanbod 120 74,5 

 Gedrukt educatief materiaal 64 39,8 

 Gratis educatief materiaal gedownload 101 62,7 

Andere 5 3,1 

Bron: auteurs  

Omdat we geen exacte cijfers hebben over het aantal downloads van gratis educatief materiaal, 

vergelijken we het aandeel van het gebruik van de verschillende vormen van het begeleid Djapo-

aanbod bij de respondenten met het algemene gebruik hiervan. In tabel 2.1b geven we de cijfers en 

percentages terug van beide groepen (respondenten ten opzichte van Djapo algemeen). Globaal zien 

we dat het gebruik van de respondenten (n=87) 13.6% bedraagt van het totale gebruik van begeleid 
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aanbod (n=639). Daarnast valt op dat het percentage van leerkrachten dat zegt te hebben 

deelgenomen aan een workshop in de klas exact overeenkomt met het algemene percentage van 

leerkrachten die in dezelfde periode dit aanbod gebruikte. Wat de andere vormen van aanbod betreft, 

merken we op dat bij de respondenten de groep die een nascholing volgde voor leerkrachten (in 

teamverband) licht oververtegenwoordigd is en de groep die een traject volgde licht 

ondervertegenwoordigd. Maar de verschillen in percentages zijn niet enorm groot. Over het algemeen 

lijkt het er dus op dat het aandeel van de verschillende vormen binnen het begeleid aanbod bij de 

groep van respondenten redelijk goed vergelijkbaar is met het algemene aandeel hiervan.   

Tabel 2.1b Vergelijking gebruik begeleid aanbod respondenten en algemeen       

 Aantal  en 
percentage groep 

respondenten 

Aantal en 
percentage Djapo 

algemeen 

Begeleid aanbod 874 639 

 Workshop in de klas 35 (40,2%) 257 (40,2%)  

 Nascholing voor leerkrachten(teams) 32 (36,8%) 166 (26%) 

 Traject (een combinatie van meerdere contactmomenten zoals 
workshops en nascholingen) 

20 (23%) 216 (33,8%) 

Bron: auteurs  

Tabel 2.2 geeft aan welke vaardigheden aan bod kwamen tijdens de begeleiding en/of in het 

materiaal dat de respondenten kregen. Creatief denken blijkt het vaakst aan bod te komen (67%), 

gevolgd door actiegericht werken (59%), systeemdenken (51%) en filosoferen (46%). Hoewel het 

aanbod vaak de focus legt op een specifieke vaardigheid, merken we op dat slechts een kwart van de 

respondenten één vaardigheid heeft gekozen als antwoord. Respondenten kozen wellicht twee of 

meerdere vaardigheden bij deze vraag omdat ze meerdere keren gebruik hebben gemaakt van het 

aanbod, ofwel omdat ze Wereldlesideeën hebben gedownload of omdat ze de vraag niet juist hebben 

geïnterpreteerd. 

Tabel 2.2 Vaardigheden die aan bod kwamen tijdens de begeleiding en/of in het materiaal (N=116) 

 Aantal % 

Systeemdenken 59 50,9 

Creatief denken 78 67,2 

Filosoferen 53 45,7 

Actiegericht werken 68 58,6 

Ik weet het niet 6 5,2 

Bron: auteurs  

Water en klimaat zijn de vaakst voorkomende thema’s in het aanbod (tabel 1.3). Vier op de tien 

respondenten hebben deze thema’s aangekruist. Ruim een kwart van de respondenten gaf aan dat 

mensenrechten en fair trade als thema aan bod kwamen in het aanbod. Een op de tien respondenten 

vermeldden het bos en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Net als in de voorgaande tabel 

merken we op dat de meerderheid van de respondenten meerdere thema’s hebben aangekruist. 

Slechts een op vier respondenten selecteerde maar één thema. Respondenten kozen wellicht twee of 

meerdere thema’s bij deze vraag omdat ze meerdere keren gebruik hebben gemaakt van het aanbod 

 

4 Dit cijfer is niet hetzelfde dan in de vorige tabel, omdat een aantal leerkrachten aangeven te hebben deelgenomen aan meerdere 

vormen van begeleid aanbod in die periode.   
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(bijvoorbeeld meerdere materialen gebruikt). In de verhalenbundel Gloob & Teo worden in één 

aanbod ook meerdere thema’s besproken. De rode draad is hier het klimaat, maar het aanbod zelf is 

onderverdeeld in aparte thema’s (mobiliteit, recyclage,…). Elk ander aanbod is echter uitgebouwd 

rond één thema. Andere thema’s die werden aangevuld door de respondenten, waren: filosoferen met 

kinderen, mobiliteit, zwerfvuil en een eigen thema rond mondiale vorming. 

Tabel 2.3 Thema's die aan bod kwamen tijdens de begeleiding en/of in het materiaal (N=116 

 Aantal % 

De SDG’s 17 10,6 

Water 67 41,6 

Fair trade 47 29,2 

Grondstoffen 22 13,7 

Klimaat 70 43,5 

Bos 19 11,8 

Mensen- en kinderrechten 42 26,1 

Ik weet het niet 1 0,6 

Andere 4 2,5 

Bron: auteurs 

2.1.2 De respondent  

De helft van de respondenten is een nieuwe gebruiker van het aanbod van Djapo (tabel 1.4). 

Ongeveer 50% van de respondenten zegt ook nog geen beroep te hebben gedaan op andere 

educatieve aanbieders met betrekking tot duurzame ontwikkeling (tabel 1.5). 

Tabel 2.1 De periode waarin men voor het eerst gebruik maakte van het educatief aanbod van Djapo 

 Aantal % 

Voor 2017-2018 46 40,4 

In 2017-2018 of later 56 49,1 

Ik weet het niet 12 10,5 

Totaal 114 100,0 

Bron: auteurs  

Tabel 2.5 Aantal respondenten dat ooit gebruik heeft gemaakt van het aanbod van andere educatieve 

aanbieders m.b.t. duurzaamheidsthema's 

 Aantal % 

Ja 56 49,1 

Nee 58 50,9 

Totaal 114 100,0 

Bron: auteurs  

Twee derde van de respondenten is een ervaren leerkracht in het basisonderwijs met 10 jaar 

onderwijservaring of meer (tabel 2.6). Elf procent van de respondenten geeft 3 jaar of minder les. 

Onder de respondenten bevinden zich ook vier leerkrachten uit het secundair onderwijs. Zij werden 

niet mee opgenomen in tabel 2.6, omdat ze geen les geven in het basisonderwijs (zie ook tabel 2.7). 
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Uit tabel 2.7 leiden we af dat de overgrote meerderheid van de respondenten les geeft in het lager 

onderwijs. Djapo heeft dan ook een aanbod dat vooral gericht is aan het basisonderwijs. Twee derde 

van de respondenten geeft les in een specifieke graad van het lager onderwijs en slechts een op tien 

van de respondenten geeft les in het kleuteronderwijs. Ruim een op de tien respondenten geeft les in 

meerdere graden van het basisonderwijs. Het gaat doorgaans om leerkrachten niet-confessionele 

zedenleer. Bij ‘overige’ vermeldden de respondenten dat ze momenteel o.a. zorgjuf of directeur zijn 

of les geven in het buitengewoon onderwijs. Tot slot, negen op de tien respondenten zijn vrouwelijk. 

Dit cijfer stemt overeen met het aandeel van vrouwelijke leerkrachten in de populatie van leerkrachten 

in het basisonderwijs. In het basisonderwijs in Vlaanderen is 87% van de leerkrachten vrouwelijk 

(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2018)5.  

Tabel 2.6 Ervaring in het basisonderwijs 

 Aantal % 

3 jaar of minder 12 10,9 

4 tot 9 jaar 24 21,8 

10 jaar of meer 74 67,3 

Totaal 110 100,0 

Bron: auteurs  

Tabel 2.7 Het onderwijsniveau waarop de respondenten les geven 

 Aantal % 

Kleuteronderwijs 11 9,6 

Lager onderwijs 1ste graad 16 14,0 

Lager onderwijs 2de graad 34 29,8 

Lager onderwijs 3de graad 27 23,7 

Alle graden lager onderwijs (NCZ) 10 8,8 

Kleuter- en lager onderwijs 3 2,6 

Secundair onderwijs 4 3,5 

Niet meer werkzaam in onderwijs 2 1,8 

Overige (geef nadere toelichting) 7 6,1 

Totaal 114 100,0 

Bron: auteurs  

Tabel 2.8 Geslacht 

 Aantal % 

Man 9 7,9 

Vrouw 105 92,1 

Totaal 114 100,0 

Bron: auteurs  

  

 

5 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2018). Vlaams Onderwijs in Cijfers 2017-2018. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming. 
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2.2 Algemene beschrijving cases (kwalitatief luik) 

 

Ook voor het kwalitatief luik maakten we een onderscheid tussen begeleid en niet-begeleid aanbod.  

2.2.1 Cases begeleid aanbod 

 

Zoals gesteld, vertrokken we voor het begeleid aanbod van de succesverhalen van de Djapo-

medewerkers. Binnen die succesverhalen zagen we dat de medewerkers drie typen van aanbod als 

transfer-gunstig beschouwen:  

 

- Type 1: Op niveau leerlingen: Een workshop en/of schoolevent voor leerlingen (al dan niet in 

een gemeentelijk traject), maar zonder coaching of nascholing van leerkrachten. Het schoolevent 

kan wel (mee) zijn voorbereid door leerkrachten.   

- Type 2: Op niveau leerkrachten: Coachingstraject in één school met leerkrachten (of kernteam). 

Een workshop met leerlingen is hier geen standaardelement.  

- Type 3: Combinatie van leerkracht-leerling niveau: het traject bevat een workshop voor 

leerlingen en coaching of nascholing van leerkrachten binnen een gemeentelijk traject. Hier zijn 

vaak meerdere scholen betrokken. Het traject wordt afgesloten met een afsluitend moment in de 

gemeente voor de leerlingen van alle scholen (waarop ook de leerkrachten aanwezig zijn).   

 

Na overleg met Djapo en nadat de scholen hun medewerking hadden verleend, werden hieruit drie 

cases geselecteerd: 

 

- Case 1: Gemeentelijk fairtradtraject (type 3)  

- Case 2: Gemeentelijk traject rond de SDG’s (type 3) en  

- Case 3: Gemeentelijk traject rond vergroening speelplaats (type 1).  

 

Twee cases (case 1 en case 2) behoren tot het type 3 waar zowel gewerkt wordt op leerkracht- en 

leerlingniveau, en één case tot type 1 (case 3), met enkel een traject op leerlingniveau (dus zonder 

coaching van leerkrachten). De selectie impliceert dat we geen case in de diepte onderzochten van 

type 2. Gemeenschappelijk aan de drie trajecten is dat ze door de gemeente worden gefinancierd. 

Meerdere scholen van de gemeente konden aan dit traject deelnemen. Alle trajecten bevatten een 

workshop en een event op schoolniveau (case 3) of gemeenteniveau (case 1 & 2). Casus 1 en 2 trekken 

qua interventiedesign het sterkst op elkaar: zij bevatten dezelfde kenmerken (chronologisch 

geordend): een vorming voor leerkrachten van alle deelnemende scholen, een workshop voor 

leerlingen in de school, en een gemeenschappelijk slotmoment (zie type 3). Er is bij beide dus een 

mix van schoolinterne en schoolexterne activiteiten, zowel op leerling- als leerkrachtniveau. Die 

activiteiten lopen tot op vandaag door. De activiteiten bij casus 3 verliepen daarentegen schoolintern, 

en zijn afgerond. Het traject loopt niet meer. Thematisch worden ook duidelijk andere accenten 

gelegd, en de aanpak van de begeleider verschilt. Casus 3 onderscheidt zich qua design van de andere 

casussen omdat hier geen nascholing of coaching doorging. Alle activiteiten speelden zich af op 

leerlingniveau. De leerkrachten hebben het schoolevent wel mee voorbereid, maar zonder dat hier 

een expliciete coaching aan voorafging. 

2.2.2 Cases niet-begeleid aanbod 

De resultaten voor het niet-begeleid aanbod zijn gebaseerd op interviews met drie vrouwelijke 

leerkrachten met meer dan 5 jaar ervaring. Het betreft één leerkracht kleuteronderwijs in een 

methodeschool en twee leerkrachten niet confessionele zedenleer. De éne leerkracht niet-
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confessionele zedenleer geeft les in verschillende scholen binnen het buitengewoon basisonderwijs, 

de andere leerkracht in verschillende scholen in het lager onderwijs en het S.O. Zoals al vermeld, 

werden deze leerkrachten geselecteerd omdat ze vaak wereldlesideeën downloaden. 
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3 |  Kenmerken van het 

professionaliseringsaanbod 

3.1 Voorbeeld van een professionaliseringsaanbod (casus 1) 

 

In 2016 besliste een gemeente concreet invulling te geven aan hun label van fairtradegemeente door 

een schooltraject in de gemeente te installeren. De gemeente financiert ook het door Djapo 

begeleidde traject dat loopt in alle 4e leerjaren van drie scholen in de gemeente. Er werd gekozen voor 

het vierde leerjaar omdat men ervan uitgaat dat kinderen op die leeftijd zeer vatbaar zijn voor het 

thema.  

 

Het traject is cyclisch opgebouwd, en bevat elk jaar dezelfde centrale kenmerken: een startvergadering 

met nascholing voor de leerkrachten, een workshop voor de kinderen, en een slotevent voor alle 

klassen en hun families in de bibliotheek. De kinderen van het 4e leerjaar worden actief betrokken 

tijdens het event en bereiden dit voor in de klas. Het design impliceert dat elk jaar andere kinderen 

het traject lopen, maar dat de leerkracht dezelfde is zolang ze verantwoordelijk blijft voor het vierde 

leerjaar in die school.  

   

De medewerker van Djapo begeleidt de leerkrachten en doet de workshops. Sinds 2016 is de 

startvergadering gewijzigd van een informatieve bijeenkomst (uitleg over fairtrade, over de lesfiches 

van fairtrade en de vaardigheid systeemdenken) naar een uitwisseling van praktijken tussen 

leerkrachten over hoe ze rond fairtrade of een vaardigheid (kunnen) werken in hun klas. Volgend 

schooljaar zal op vraag van de leerkrachten de vaardigheid filosoferen aan bod komen. Na de 

startvergadering komt de workshop voor de kinderen in elk vierde leerjaar van de deelnemende 

scholen. Het gaat om het rechtbankspel (zie bijlage 2 en https://djapo.be/workshop-koffie-

verkeerd/). Volgens de medewerker is de kracht van het rechtbankspel dat leerlingen ondervinden 

wat oneerlijke handel is en wat de coöperatie als alternatief zou kunnen betekenen. Tijdens het 

voorbije schooljaar was de schepen aanwezig tijdens de workshops in de scholen. Dit toont de actieve 

betrokkenheid van de gemeente in dit project aan.   

 

Tussentijds biedt de medewerker van Djapo ook enkele infobrieven aan voor de leerkrachten met 

suggesties en tips om rond het thema of een vaardigheid te werken in de klas en het slotevent voor 

te bereiden. Die infobrief is op maat, en gebaseerd op de input en vragen die tijdens de uitwisseling 

aan bod kwamen. Leerkrachten zijn verplicht het slotevent voor te bereiden in de klas. Zo werkt elke 

klas samen aan een poster rond een strofe uit het fairtradelied, waarin telkens een product met 

fairtradelabel, bijvoorbeeld bananen, centraal staan (materiaal van fairtrade Belgium). Verder zijn de 

leerkrachten vrij om het thema al dan niet verder vorm te geven of te behandelen in hun klas. De 

begeleider van Djapo geeft wel blijk van appreciatie als ze op eigen initiatief een activiteit rond het 

thema ontwikkeld hebben.    

 

Met het traject hoopt de Djapo-medewerker bij de leerkracht in de eerste plaats een hogere 

betrokkenheid te creëren op het thema. Daarnaast wil ze hen met de workshop en de 

startvergaderingen nieuwe werkvormen op basis van systeemdenken en filosoferen laten zien en de 

https://djapo.be/workshop-koffie-verkeerd/
https://djapo.be/workshop-koffie-verkeerd/
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leerkrachten hierin bijscholen. Vaak kennen de leerkrachten dergelijke werkvormen nog niet. De 

workshop biedt dan de kans aan leerkrachten te laten zien wat een workshop met die werkvormen 

bij de kinderen teweeg brengt en hoe men er in kan slagen elk kind te laten participeren in de klas.  

3.2 Gebruikers begeleid aanbod herkennen effectieve kenmerken van 

professionaliseringsinitiatieven in het aanbod van Djapo  

In de beschrijving van bovenstaande casus herkennen we verschillende effectieve kenmerken van 

professionaliseringsinitiatieven zoals aangegeven in de literatuur (zie hoofdstuk 1). Met betrekking 

tot de inhoud van het professionaliseringsinitiatief valt vooral op dat de Djapo-medewerker veel 

aandacht besteedt aan de concrete vertaalslag van de inhoud naar de dagelijkse lespraktijk door middel 

van de terugkerende startvergadering, de infobrieven op maat en de workshop. Wat de structuur van 

het initiatief betreft, merken we op dat de lengte van de duur niet in lineair, maar in cyclisch opzicht 

lang te noemen is. Het initiatief keert elk jaar terug, en bevat dezelfde kenmerken. In die vaste 

elementen staan interactie (uitwisseling en ontmoeting) en actief leren centraal, zowel op niveau van 

de leerkrachten als de leerlingen. De workshop gaat door in de klas, en ook de andere momenten 

spelen zich op lokaal niveau, in de eigen gemeente, af. 

 

Vraag is of dezelfde conclusies ook gelden voor een grotere groep leerkrachten die gebruik maakte 

van het begeleid aanbod. Op basis van dezelfde effectieve kenmerken van 

professionaliseringsinitiatieven, formuleerden we daartoe in de vragenlijst (kwantitatief luik) 

stellingen over het begeleid aanbod. De respondenten konden aangeven in welke mate ze akkoord 

gaan met deze stellingen. Daaruit blijkt dat, in lijn met het concrete voorbeeld, de meerderheid van 

de respondenten aangeeft dat de effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven in het 

aanbod van Djapo terug te vinden zijn. De beoordeling is het hoogst voor de volgende kenmerken: 

voldoende interactie tijdens de begeleiding (95% ging (helemaal) akkoord), de duur van de begeleiding 

was voldoende om bij te leren (92% ging (helemaal) akkoord), voldoende expertise m.b.t. 

werkvormen van de begeleider en m.b.t. duurzaamheidsthema’s (respectievelijk 91% en 89% ging 

(helemaal) akkoord) en vaardigheden konden voldoende ingeoefend worden (86%). Aspecten die 

relatief minder uitgesproken positief werden beoordeeld, omdat een aandeel van de respondenten 

‘neutraal’ als antwoord kozen, zijn: de begeleider hield voldoende rekening met onze expertise en 

noden (respectievelijk 63% en 75% ging (helemaal) akkoord), er was voldoende tijd voor reflectie 

(72% ging (helemaal) akkoord) en de begeleider toonde hoe werkvormen in de klaspraktijk in te 

zetten (70% ging (helemaal) akkoord).  
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Tabel 3.1 De beoordeling van verschillende aspecten van de begeleiding (N=56) 

 

 

Kenmerk 
effectieve 

professionalisering 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Er was voldoende interactie 
tijdens de begeleiding 

Collectieve 

participatie 

0 1 2 27 26 

0,0% 1,8% 3,6% 48,2% 46,4% 

De duur van de begeleiding 
was gepast om voldoende bij 
te leren 

Duur 0 3 1 37 15 

0,0% 5,4% 1,8% 66,1% 26,8% 

Vaardigheden konden actief 
ingeoefend worden 

Actief leren 0 4 4 33 15 

0,0% 7,1% 7,1% 58,9% 26,8% 

De begeleider hield rekening 
met mijn/onze noden 

Eigenaarschap 0 3 10 28 15 

0,0% 5,4% 17,9% 50,0% 26,8% 

De begeleider was een expert 
in duurzaamheidsthema’s 

Kwaliteit begeleider 0 1 5 31 19 

0,0% 1,8% 8,9% 55,4% 33,9% 

De begeleider had 
voldoende expertise op het 
gebied van werkvormen 

Focus op 

vakdidactiek 

1 3 1 27 24 

1,8% 5,4% 1,8% 48,2% 42,9% 

De begeleider hield rekening 
met mijn / onze expertise 

Coherentie 2 2 17 25 10 

3,6% 3,6% 30,4% 44,6% 17,9% 

Er was voldoende tijd voor 
reflectie 

Actief leren 1 2 13 30 10 

1,8% 3,6% 23,2% 53,6% 17,9% 

De begeleider toonde hoe ik 
in de klaspraktijk werkvormen 
kan inzetten. 

Focus op inhoud 1 5 11 21 18 

1,8% 8,9% 19,6% 37,5% 32,1% 

Bron: auteurs  

Kortom, uit de bevraging blijkt op het eerste zicht dat de leerkrachten de effectieve kenmerken van 

een professionaliseringsinitiatief herkennen in het aanbod van Djapo. Op die basis zouden we kunnen 

vermoeden dat er een gunstige voedingsbodem is voor een transfer in de klas. Voorwaarde daarvoor 

is echter wel dat leerkrachten de begeleiding van Djapo (bijvoorbeeld bij een workshop voor 

leerlingen) ook ervaren als een professionaliseringinitiatief dat bijdraagt aan of impact heeft op hun 

professionele ontwikkeling. Uit de interviews blijkt dat we hier niet zomaar mogen van uitgaan. De 

meeste geïnterviewde leerkrachten zien het aanbod van Djapo in de eerste plaats als een aanbod voor 

leerlingen, en niet zozeer als een professionaliseringsinitiatief. Op de vraag naar de meerwaarde van 

het traject, beschreven de geïnterviewde leerkrachten steevast overwegend de meerwaarde voor hun 

leerlingen (cf. theoretisch kader, verbeteren resultaten leerlingen). De leerkrachten gaven verder aan 

het traject te doen in functie van hun leerlingen. Hun eigen praktijk verbeteren was bij de 

geïnterviewde leerkrachten niet de drijfveer tot deelname, maar eerder het bij-effect van een traject 

voor leerlingen waaraan zij als leerkracht ook actief participeerden. Die bevinding zou kunnen 

betekenen dat leerkrachten die deelnamen aan de survey tijdens het beantwoorden van de vraag naar 

bijvoorbeeld de mate van interactie of het actief inoefenen van vaardigheden tijdens de begeleiding 

niet zozeer zichzelf, maar hun leerlingen voor ogen hadden. 

Aan de respondenten werd vervolgens gevraagd welke aspecten ze waardevol vonden met betrekking 

tot het begeleid aanbod. Dit is een vragensectie die niet toelaat om ze vanuit het perspectief van 

leerlingen te beantwoorden. Een eerste bevinding is dat niet alle aspecten van toepassing zijn voor 

het type aanbod dat de respondenten gebruikt hebben (tabel 3.2). Bijna drie kwart van de 

respondenten gaf bijvoorbeeld aan dat het krijgen van feedback in de klas over hun klaspraktijk niet 

van toepassing was en dus geen onderdeel maakte van de begeleiding. Ook in de casussen was 

rechtstreekse feedback op de klaspraktijk niet van toepassing, aangezien de Djapo-medewerker niet 
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aanwezig was bij de transfer naar de klaspraktijk, maar – in het geval van casus 1 – enkel het product 

zag (voorbereiding van de leerlingen voor het event) of enkel feedback kon geven op basis van de 

verhalen van leerkrachten tijdens het uitwisselingsmoment.  

Wanneer we enkel kijken naar de respondenten die niet ‘n.v.t.’ hebben geantwoord, dan stellen we 

vast dat vier van de vijf aspecten in tabel 3.2 als (zeer) waardevol worden gezien. Minstens drie kwart 

van de respondenten vindt het (zeer) waardevol dat de vorming samen gevolgd wordt met de 

collega’s, er een mogelijkheid is tot uitwisseling van ervaringen met andere scholen, er begeleiding op 

maat wordt gegeven en dat de begeleiding informatie over werkvormen bevat. Ook de leerkrachten 

van casus 1 waardeerden het aanbod omwille van dezelfde redenen. We zien bij de waardering 

bovendien de focus op de meerwaarde van het aanbod voor de leerlingen terugkeren. 

 

De leerkrachten en directeur van beide scholen beoordelen het aanbod erg positief. De duiding over het 

systeemdenken tijdens de eerste jaren van het project, het aangeboden materiaal (film, kaartenset) en de 

uitwisseling van ervaringen en praktijken ervaren ze als noodzakelijk. Dat het traject elk jaar terugkeert, maakt 

dit ook mogelijk. De leerkrachten geven aan dat ze tijdens het eerste jaar vooral veel uitleg nodig hadden 

over de werkvormen en het traject moesten ondervinden, om er daarna meer iets van zichzelf te maken. Ook 

dat leerkrachten van verschillende scholen in dezelfde gemeente elkaar ontmoeten (wat ervoor nooit 

gebeurde) en leren kennen, waarderen ze. Volgens de leerkrachten doen de leerlingen actief mee in het 

rechtbankspel. Zelfs leerlingen die anders niet zo vlot zijn, kunnen bepaalde personages soms heel sterk gaan 

verdedigen. De leerkrachten staan er ook achter dat niet zij, maar een externe persoon de workshop geeft. 

Dit is veel overtuigender en fijner voor de kinderen. Dit zelf in elkaar steken, zou teveel tijd vragen die ze niet 

hebben. De leerkracht van de katholieke basisschool stelt dat haar leerlingen na de workshop ook echt mee 

zijn in het verhaal. Ze proberen vaak hun ouders te overtuigen fairtrade-producten aan te kopen. Dit wil 

zeggen dat ze de producten herkennen in de winkel én hun ouders hierop aanspreken. 

In kwantitatief opzicht wordt de informatie over concrete werkvormen als het meest waardevolle 

gezien (91%). Het belang van dit aspect valt ook op in de succesverhalen van de Djapo-medewerkers. 

Die laatsten geven aan dat het enthousiasme van leerkrachten (wellicht het kortetermijneffect van een 

effectief professionaliseringsinitiatief) en de groeiende interesse van leerkrachten samenhangen met 

de concrete informatie die ze krijgen over werkvormen. De medewerkers vermoeden dat de 

aanwezigheid hiervan ook de transfer in de klas gunstig beïnvloedt (of omgekeerd de afwezigheid 

ervan dit belemmert):  

De leerkracht gaf nadien aan dat de werkvormen, die we toonden, haar concrete tools in handen gaven om te werken in 

de klas. 

Tijdens de nascholing waren de leerkracht enthousiast over de aangeboden werkvormen. Ze zagen de transfer hiervan 

naar de klas. 

 

De leerkrachten waren enthousiast. De werkvormen zorgden volgens hen voor verdieping. Ze gaven ook aan van plan 

te zijn dit verder te gebruiken en wisten al hoe ze dit gingen aanpakken. 

 

Ik denk dat een duurzame integratie van het Djapo-aanbod rond de SDG’s, los van het traject, toch eerder klein zal 

zijn. Het probleem is dat we geen tools of werkvormen meegeven aan leerkrachten om hiermee verder te werken. Hoe 

concreter en gerichter die tools zouden zijn, hoe groter de kans dat leerkrachten de transfer naar de klas ook effectief 

zouden maken (Djapo-medewerker casus 2).  

 

Feedback krijgen over de eigen klaspraktijk lijkt slechts door een derde van de respondenten als (zeer) 

waardevol gezien te worden. De meerderheid neemt een neutrale positie in ten aanzien van dit aspect.  
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Tabel 3.2 Waardevolle aspecten van het begeleid aanbod van Djapo (N=54-56 

 

 

Helemaal 

niet 

waardevol 

Niet 

waardevol 

Neutraal Waardevol Zeer 

waardevol 

Niet van 

toepassing 

De vorming gebeurde samen met  

collega's 

1 0 5 14 23 13 

1,8% 0,0% 8,9% 25,0% 41,1% 23,2% 

Uitwisseling van ervaringen met  

andere scholen was mogelijk 

1 0 5 7 14 27 

1,9% 0,0% 9,3% 13,0% 25,9% 50,0% 

De begeleider gaf feedback in de  

klas over mijn klaspraktijk 

1 0 9 2 3 39 

1,9% 0,0% 16,7% 3,7% 5,6% 72,2% 

Informatie over werkvormen  1 1 2 19 23 9 

1,8% 1,8% 3,6% 34,5% 41,8% 16,4% 

Begeleiding op maat 1 2 6 15 13 17 

1,9% 3,7% 11,1% 27,8% 24,1% 31,5% 

Bron: auteurs  

 

De respondenten konden nog andere aspecten benoemen of opmerkingen formuleren m.b.t. het 

begeleid aanbod. Vier van de zesenvijftig respondenten (7%) beantwoordden de open vraag en leken 

eerder ontevreden te zijn. De opmerkingen betreffen echter de kwaliteit van de workshops en niet 

de mate waarin het aanbod impact heeft op de transfer naar de klas. Meer specifiek gaan ze over de 

kwaliteit van de begeleider en/of een mismatch tussen de werkvorm en de groep leerlingen. Ook hier 

ligt met andere woorden de focus op de meerwaarde die het aanbod heeft of moet heben voor 

leerlingen (in plaats van voor zichzelf):   

 
“De begeleider gaf de workshops niet gestructureerd. Leerlingen wisten niet wat ze moesten doen.” 
“De kinderen waren veel creatiever dan de werkvorm toeliet. Jammer genoeg werd daar zeer weinig op 
ingespeeld.” 
“De lesgever beschikte niet over voldoende deskundigheid. De lesgever startte al met een digitale quiz, die 
totaal niet werkte. De lesgever was weinig gepassioneerd over wat ze vertelde en kwam niet overtuigend 
over.” 
“Sessie was te kort voor de begeleider voor individuele aanpak vanwege een doorschuifsysteem. Titel van 
de workshop kwam niet overeen met het aanbod van toen gegeven FMK [Filosoferen Met Kinderen]-
sessie, wat ik al kende.” 

3.3 Niet-begeleid aanbod 

De respondenten konden in de vragenlijst vervolgens aangeven hoe ze het educatieve materiaal 

beoordelen. Het educatieve materiaal houdt zowel het materiaal in dat tijdens het begeleide aanbod 

gegeven werd als het materiaal dat leerkrachten (al dan niet n.a.v. een begeleid aanbod) gratis hebben 

gedownload of in gedrukte vorm hebben aangekocht. Over het algemeen zien we dat de waardering 

van het materiaal positief is (tabel 3.3). Acht tot negen op de tien respondenten gaan (helemaal) 

akkoord met de stelling dat het materiaal aansluit op de leerplannen, gemakkelijk aangepast en 

geïntegreerd kan worden in de klaspraktijk en dat de werkvormen (in het materiaal beschreven) 

gemakkelijk in een nieuwe context toegepast kunnen worden. Slechts 1% tot 3% is uitgesproken 

negatief over het educatieve materiaal van Djapo. 
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Tabel 3.3 Kenmerken van het educatieve materiaal (N=133) 

 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Het educatieve materiaal sluit aan op de  

leerplannen van mijn koepel/net 

1 2 11 83 36 

0,8% 1,5% 8,3% 62,4% 27,1% 

De werkvormen kunnen gemakkelijk in een  

nieuwe context toegepast worden 

1 0 12 89 31 

0,8% 0,0% 9,0% 66,9% 23,3% 

Het lesmateriaal is kant-en-klaar, gemakkelijk 

te integreren in de klaspraktijk 

1 3 12 77 40 

0,8% 2,3% 9,0% 57,9% 30,1% 

Het lesmateriaal kan gemakkelijk aangepast  

worden 

1 0 22 78 32 

0,8% 0,0% 16,5% 58,6% 24,1% 

Bron: auteurs  

 

Aan de respondenten werd vervolgens gevraagd wat ze waardevol vinden aan het educatieve 

materiaal. De resultaten daarvan zien we in tabel 3.4. Een grote meerderheid van de respondenten 

vindt alle genoemde aspecten (zeer) waardevol. Minstens 86% vindt de inhoudelijke kennis over de 

(duurzaamheids)thema’s, informatie over de werkvormen en de vormgeving van het materiaal 

waardevol.. Met betrekking tot de vaardigheden vond twee derde van de respondenten informatie 

over filosoferen en systeemdenken en ruim drie kwart informatie over creatief denken en actiegericht 

werken (zeer) waardevol. Maximum twee procent vond de aspecten vermeld in tabel 3.4 (helemaal) 

niet waardevol. Opvallend is het lage percentage ‘niet van toepassing’ bij de vaardigheden. In het 

vorige hoofdstuk zagen we dat niet meer dan twee derde van de respondenten aangaf dat een 

specifieke vaardigheid aan bod kwam in het aanbod waarvan ze gebruik maakte (zie tabel 2.2). Op 

basis van dit aandeel zou kunnen verondersteld worden dat het antwoordpercentage voor ‘niet van 

toepassing’ bij de vaardigheden hoger moet liggen. Als we enkel naar het antwoord van die 

respondenten kijken die via een afzonderlijke vraag hebben aangegeven dat de vaardigheid in kwestie 

aan bod kwam in het gebruikte aanbod, dan stellen we vast dat voor filosoferen en systeemdenken 

het aandeel voor de respondenten die een neutrale positie innemen daalt. Voor creatief denken en 

actiegericht werken merken we dat het aandeel respondenten dat informatie hierover waardeert 

toeneemt (tabel 3.5).  
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Tabel 3.4 Waardevolle kenmerken van het educatieve materiaal (N=129-133) 

 

 

Helemaal 

niet 

waardevol 

Niet 

waardevol 

Neutraal Waardevol Zeer 

waardevol 

Niet van 

toepassing 

Inhoudelijke kennis over de  

(duurzaamheids)thema's 

1 0 5 57 67 3 

0,8% 0,0% 3,8% 42,9% 50,4% 2,3% 

Informatie over werkvorm(en) 2 1 12 69 45 4 

1,5% 0,8% 9,0% 51,9% 33,8% 3,0% 

Vormgeving van het lesmateriaal 1 0 13 71 43 1 

0,8% 0,0% 10,1% 55,0% 33,3% 0,8% 

Informatie over hoe je  

filosoferen kan stimuleren 

1 1 22 48 36 25 

0,8% 0,8% 16,5% 36,1% 27,1% 18,8% 

Informatie over hoe je  

systeemdenken kan stimuleren 

1 0 21 52 36 22 

0,8% 0,0% 15,9% 39,4% 27,3% 16,7% 

Informatie over hoe je creatief  

denken kan stimuleren 

2 0 13 53 49 16 

1,5% 0,0% 9,8% 39,8% 36,8% 12,0% 

Informatie over hoe je leerlingen 
kan stimuleren om actie te 
ondernemen 

1 2 11 58 47 12 

0,8% 1,5% 8,4% 44,3% 35,9% 9,2% 

Bron: auteurs  

Tabel 3.5 Waardevolle kenmerken van het educatieve materiaal m.b.t. de EDO-vaardigheden (N=53-78) 

 

 

Helemaal 

niet 

waardevol 

Niet 

waardevol 

Neutraal Waardevol Zeer 

waardevol 

Niet van 

toepassing 

Informatie over hoe je  0 1 3 20 27 2 

filosoferen kan stimuleren 0,0% 1,9% 5,7% 37,7% 50,9% 3,8% 

Informatie over hoe je  0 0 5 30 22 1 

systeemdenken kan stimuleren 0,0% 0,0% 8,6% 51,7% 37,9% 1,7% 

Informatie over hoe je creatief  1 0 7 29 36 5 

denken kan stimuleren 1,3% 0,0% 9,0% 37,2% 46,2% 6,4% 

Info. hoe je leerlingen kan stimu- 0 1 5 29 31 2 

leren om actie te ondernemen 0,0% 1,5% 7,4% 42,6% 45,6% 2,9% 

Bron: auteurs  

 

Ook in het kwalitatieve luik spraken medewerkers van Djapo en leerkrachten (met name de 

leerkrachten niet-begeleid aanbod) over het materiaal. Volgens een medewerker van Djapo die vaak 

beurzen met educatief materiaal doet, zijn het vooral de kwaliteit van de vormgeving en de 

professionaliteit van het aanbod die leerkrachten aanspreken en motiveren om de materialen te willen 

gebruiken. De leerkrachten geven aan het materiaal van Djapo te ervaren als inspirerend (triggert 

eigen creativiteit om een les vorm te geven), als samenhangend (zit goed ineen) en als leuk (ze doen 

dergelijke werkvormen zelf graag en dat straalt ook af op de leerlingen).  

 

Twee aspecten van het materiaal, waarvan één in de vragenlijst terugkeert en de andere niet, worden 

door meerdere geïnterviewde leerkrachten in de verf gezet. Het eerste aspect is de match of 

aansluiting tussen het leerplan en het materiaal, die vooral door de twee geïnterviewde leerkrachten 

zedenleer beklemtoond wordt (en kwantitatief beaamd wordt door 89,5% van de respondenten, zie 

tabel 3.3). We bespreken die match in onderstaande box. 
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Leerkrachten zedenleer kunnen niet terugvallen op een handboek waardoor ze verplicht zijn om hun lessen 

zelf samen te stellen en op zoektocht te gaan naar bruikbaar materiaal. Het leerplan lager onderwijs bevat 9 

thema’s die doorheen alle jaren moeten terugkeren. Hieronder hoort bijvoorbeeld het thema milieu. In het 

eerste leerjaar kan een leerkracht het hebben over afval, in het tweede leerjaar over mens en dieren, en in 

het derde jaar over water. Bovendien beveelt het leerplan aan om leerlingen die thema’s op een 

onderzoekende manier te laten verkennen. Het Djapo-aanbod van wereldlesideeën en ander materiaal 

combineert beide speerpunten van het leerplan. Het bevat materiaal voor de (meeste) centrale thema’s 

(bv. milieu), als werkvormen of EDO-vaardigheden die leerlingen aanzetten zelf na te denken en op 

onderzoek te gaan. Die match tussen het Djapo-aanbod en het leerplan zedenleer zorgt ervoor dat volgens 

de geïnterviewde leerkrachten niet alleen zijzelf, maar ook hun collega’s vaak materiaal van Djapo 

gebruiken.  

 

Het tweede aspect betreft de (mis)match tussen de groep leerlingen en het materiaal. Zo vernoemen 

alle geïnterviewde kleuterleerkrachten de uniciteit van het materiaal dat Djapo voor kleuters heeft (zie 

voor een gelijklopende conclusie, Juchtmans & Knipprath, 2016). 

  

Ik gebruik regelmatig het boek ‘Gloob & Teo: feest in het bos’. Dit is het zowat het enige boek voor kleuters over het 

thema recyclage waarvan de boodschap ook kleuters aanspreekt. De kinderen kiezen vaak zelf dit boek uit, bijvoorbeeld 

bij een verjaardag, waarna ik het dan voorlees. Dat wil niet zeggen dat ik dan het thema recyclage ook altijd bespreek. 

(leerkracht kleuteronderwijs, interviews niet-begeleid aanbod) 

 

De leerkracht zedenleer van het buitengewoon onderwijs (interviews niet-begeleid aanbod) vindt het 

materiaal voor kleuters ook zeer geschikt voor kinderen van het buitengewoon basisonderwijs (type 

3 en 9). Tegelijk geeft ze aan dat ze enkel de werkvormen kiest die ze op maat vindt van haar groep 

leerlingen. Niet alles is mogelijk:  

 

De boeken van Gloob & Teo spreken de kinderen aan omdat het leuke verhalen zijn en ze heel visueel gebracht 

worden. Ik merk wel dat bij kinderen uit het buitengewoon lager onderwijs de redeneervaardigheden onvoldoende zijn 

om ook vaardigheden als bijvoorbeeld systeemdenken hieraan te koppelen en toe te passen. Daarom download ik ook 

vaker materialen die leerlingen stimuleren om iets te doen of te maken, zoals een puzzel maken, een lied zingen als 

bewegingstussendoortje, of eerlijk geproduceerde chocolade proeven. Toen we rond fairtrade hadden gewerkt, kwam 

daarna eens een leerling met een banaan met fairtradelabel naar me. Fier vertelde ze me dat ze zo de boeren steunde. 

Dat was voor mij een succesverhaal (leerkracht zedenleer buitengewoon lager onderwijs niet-begeleid aanbod).  

 

Ook bij de vrije opmerkingen van het kwantitatieve luik, waar acht van de honderddrieëndertig 

respondenten (6%) iets neerschreven, leggen de respondenten de focus op de (mis)match tussen de 

groep leerlingen of het leerplan en het materiaal.  

 
 “Het kant en klare lesje werd gegeven maar er werd best weinig veranderd aan de werkvorm: de kinderen 
waren veel creatiever dan de werkvorm toeliet en kregen te weinig ruimte om hun ding te doen.” 
“Sluit eerder aan bij leerplan van de derde graad.” 

 

Twee respondenten gaven ook aan dat er weinig of geen materiaal voorzien werd tijdens een 

vormingsmoment. Deze opmerkingen over het beperkte aanbod van materiaal en een derde 

opmerking over het beperkte gebruik van het aanbod in het algemeen verklaren waarom sommige 

respondenten m.b.t. de aspecten in tabel 3.4 ‘niet van toepassing’ hebben gekozen als antwoord.  

 
“Ik heb slechts één verhaal gebruikt i.v.m. het klimaat. Sommige aspecten zijn dus echt moeilijk te 
beoordelen voor mij.” 
“Ik kreeg niets. Er was voor mijn leeftijdsgroep niets op papier. Ik kreeg wel een PowerPoint algemeen 
doorgestuurd. Ik heb alles rond het thema zelf uitgedacht voor mijn driejarigen.” 
“Weinig lesmateriaal gezien. Het materiaal werd vluchtig doorgegeven.” 
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Twee respondenten geven een positieve opmerking mee: 

 
“Het kritisch denken apprecieer ik bij Djapo.” 
“Laatste bolletje: er is heel veel gratis materiaal.” 

3.4 Kostprijs 

 
“Als leerkracht LBV hebben wij bijna geen budget, dus alles is te duur.” 

 
“Er is heel veel gratis materiaal.”  

 

Bovenstaande citaten zijn vrije opmerkingen uit het kwantitatieve luik. Hieruit blijkt dat de hoogte 

van de kostprijs door de leerkrachten zeer verschillend ervaren wordt. Hoewel met uitzondering van 

het gratis downloadbaar materiaal (zoals de wereldlesideeën) alle aanbod van Djapo betalend is, komt 

de factuur niet altijd bij de scholen of leerkrachten terecht. Zo worden navormingen door een 

gemeente of andere subsidiegever gefinancieerd. In 2018 liepen er bijvoorbeeld 39 gemeentelijke 

trajecten, ook de cases uit het kwalitatieve luik zijn alle drie gefinancierd door de gemeente (jaarverslag 

Djapo, 2018). Concreet betekent dit dat de gemeente de kostprijs van Djapo voor zijn rekening 

neemt, alsook logistieke ondersteuning biedt (bijvoorbeeld gratis gebruik van lokalen of zalen, gratis 

drank en versnapering voor de kinderen…). Die subsidiëring van de gemeente is wellicht een 

belangrijke hefboom voor een school om in te gaan op het aanbod van Djapo.  

 

Leerkrachten kunnen dus op een verschillende manier kijken naar de impact van de kostprijs. In de 

volgende tabel zien we in welke mate de kostprijs een belemmerende factor kan zijn voor alle 

respondenten.  

Tabel 3.6 Belemmering of bevordering van de aankoopprijs van het professionaliseringsaanbod (N=115; 

Cramers’s V=0,180; p=0,489) 

 

 

Belemmerde 
sterk 

Belemmerde 
in zekere 

mate 

Noch 
belemmering, 

noch 
bevordering 

Bevorderde 
in zekere 

mate 

Bevorderde 
sterk 

Niet-begeleid aanbod 0 5 28 16 12 

 0,0% 8,2% 45,9% 26,2% 19,7% 

Begeleid aanbod 1 3 16 6 2 

 3,6% 10,7% 57,1% 21,4% 7,1% 

Begeleid en niet-begeleid aanbod 0 1 16 6 3 

 0,0% 3,8% 61,5% 23,1% 11,5% 

Totaal 1 9 60 28 17 

 0,9% 7,8% 52,2% 24,3% 14,8% 

Bron: auteurs  

 

In tabel 3.6 merken we op dat een groot deel van de respondenten geen hinder ondervindt van de 

aankoopprijs. De helft van de respondenten geeft aan noch een belemmering, noch een bevorderende 

impact te ervaren en neemt een neutrale positie in. Bijna 40% spreekt van een bevorderende invloed. 

Met andere woorden, ze vinden de prijs laag genoeg of gebruiken wellicht gratis materiaal waardoor 

ze de lage of de afwezigheid van een aankoopprijs als een bevorderende factor beschouwen. Negen 

procent geeft aan dat de aankoopprijs een belemmerende factor is. Met andere woorden, de 

aankoopprijs blijkt slechts voor een kleine groep leerkrachten een duidelijke belemmering te zijn. Het 

is wel belangrijk hierbij op te merken dat het gaat om respondenten die uiteindelijk gebruik hebben 
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gemaakt van het aanbod. We hebben geen zicht op het aantal leerkrachten die, wanneer ze 

geïnteresseerd zijn in het materiaal, besluiten geen gebruik te maken van het aanbod van Djapo. Tot 

slot, in tabel 3.6 zien we een zwak verband tussen het type aanbod dat men gebruikt heeft en de 

perceptie van de impact van de kostprijs. Gebruikers van enkel niet-begeleid aanbod zijn positiever 

over de kostprijs (46%) dan gebruikers van enkel het begeleid aanbod (28%). Dit verband is echter 

statistisch niet significant. 

 

Tijdens de interviews gaven twee leerkrachten levensbeschouwing die zich niet ondersteund voelden 

door hun directie(s), aan dat voor hen de kostprijs de grootste belemmering vormt om materiaal aan 

te kopen of begeleid aanbod te volgen. Dit ervaren ze als erg belemmerend omdat ze net aangeven 

dat het Djapo-aanbod goed aansluit bij hun leerplan. In onderstaande box bespreken we die 

belemmeringen en de consequenties ervan in detail.    

 

Hoewel de twee geïnterviewde leerkrachten zedenleer (interviews niet-begeleid aanbod) vaak de gratis te 

downloaden wereldlesideeën in hun klas gebruiken, hebben ze zelden tot nooit nascholing gevolgd bij Djapo 

of kunnen meelopen in een gemeentelijk traject. Volgens de leerkracht die zedenleer geeft in de lagere 

school ligt de reden hiervoor in de specifieke positie die ze hebben op school als leerkracht van een 

levensbeschouwelijk vak. Vaak geven ze zedenleer in meerdere scholen en worden ze niet beschouwd als 

een lid van het team. Hun directies waren ook niet altijd geneigd het nodige budget om materiaal aan te 

kopen, een nascholing te betalen of in te stappen in een gemeentelijk traject voor hun school. Omwille van 

die belemmeringen zijn de leerkrachten aangewezen op het gratis materiaal op de website of wisselen ze – 

informeel- met elkaar (op school en schooloverstijgend) goede praktijken en lesideeën uit.             

3.5 Gender 

Belangrijk criteria waarmee NGO’s rekening moeten houden bij het uitwerken van hun aanbod zijn 

gender(mainstreaming) en het nemen van gender-gerelateerde maatregelen. Djapo wil dit o.a. doen 

door gender als kwaliteitscriterium op te nemen (incl. bij beeldvorming) voor de ontwikkeling van 

haar diensten. In de huidige mid-term evaluatie werd nagegaan in welke mate het aanbod zowel voor 

meisjes als jongens relevant is en in welke mate het aanbod vrij is van gender stereotype beelden. 

Nagenoeg alle respondenten vinden dat de werkvormen en de duurzaamheidsthema’s in het aanbod 

zowel voor meisjes als jongens aantrekkelijk is (tabel 3.8). Zevennegentig procent gaat (helemaal) 

akkoord met de betreffende stellingen. Daarnaast vindt 85% dat Djapo gender neutrale beelden 

gebruikt in het aanbod. Vijftien procent verkiest een neutrale positie.  

Tabel 3.8   Stellingen over genderneutraal aanbod 

 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

De duurzaamheidsthema’s in het aanbod zijn  1 0 2 47 66 

voor zowel jongens als meisjes interessant 0,9% 0,0% 1,7% 40,5% 56,9% 

De werkvormen van Djapo zijn zowel voor  0 0 3 51 62 

jongens als meisjes motiverend 0,0% 0,0% 2,6% 44,0% 53,4% 

Djapo gebruikt gender neutrale beelden in  0 0 17 51 48 

 het aanbod 0,0% 0,0% 14,7% 44,0% 41,4% 

Bron: auteurs  
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4 |  Contextfactoren 

4.1 De impact van de school op de aanwending en implementatie van het 

professionaliseringsaanbod 

Niet alleen de kostprijs van het educatief aanbod, maar ook contextfactoren kunnen een impact 

hebben op de mogelijkheid om het educatief aanbod optimaal aan te wenden. Daarom werd in de 

vragenlijst gepeild naar de impact van de visie van directie en collega-leerkrachten, tijd, motivatie en 

vaardigheden van leerlingen en van de verwachtingen van ouders (tabel 4.1). Wat allereerst opvalt, is 

de hoge score op de antwoordcategorie ‘noch belemmering, noch bevordering’ bij bijna alle items, 

met als uitschieter de impact van de verwachtingen van ouders (83,3% antwoordt hier neutraal). 

Mogelijk expliciteren weinig ouders hun verwachtingen met betrekking tot EDO en/of laten 

leerkrachten zich hier weinig door beïnvloeden. Twee items worden wel meer uitgesproken aangestipt 

als belemmerend of bevorderend. Het zijn twee factoren die ook in het kwalitatief luik worden 

benoemd door leerkrachten. (Gebrek aan) tijd wordt door een kwart van de respondenten als 

belemmerend ervaren. Daarentegen vindt een andere kwart van de respondenten dat er voldoende 

tijd is voor de implementatie van het aanbod en tijd dus een bevorderende factor is. Motivatie van de 

leerlingen wordt het vaakst als bevorderende factor gekozen. Dit is niet toevallig. We wezen er op in 

het vorige hoofdstuk bij de kwalitatieve analyse van het aanbod. Leerkrachten geven aan het Djapo-

aanbod in de klas graag te gebruiken of te overwegen onder invloed van de de interesse of 

ontvankelijkheid van hun leerlingen voor DO-thema’s of omwille van het enthousiasme dat het 

aanbod bij leerlingen losweekt. 

 

In tegenstelling tot de motivatie, kunnen vaardigheden van leerlingen wel voor een kleine groep 

leerkrachten belemmerend werken. Elf procent van de respondenten vindt dat de vaardigheden een 

belemmerende factor zijn. Die ervaring kan misschien te maken hebben met de gepercipieerde 

mismatch tussen het aanbod van Djapo en de groep leerlingen van de klas (zie vorig hoofdstuk). 

Niettemin vindt bijna twee derde van de respondenten de vaardigheden van hun leerlingen net een 

bevorderende factor. Met betrekking tot de visie van de directie en collega-leerkrachten, stellen we 

vast dat de ene helft van de leerkrachten noch een belemmering noch een bevorderende impact 

ervaren, en dat de andere helft de (mogelijk gedeelde) visie van de school ervaart als een factor met 

een bevorderende impact. Ruim de helft van de leerkrachten voelt zich ook ondersteund door de 

directie bij het gebruikmaken van begeleid aanbod (tabel 4.2).  
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Tabel 4.1 Belemmerende of bevorderende factoren binnen de school bij het aanwenden en 

implementeren van het professionaliseringsaanbod (N=112-115) 

 

 

Belemmerde 

sterk 

Belemmerde 

in zekere 

mate 

Noch 

belemmering, 

noch 

bevordering 

Bevorderde 

in zekere 

mate 

Bevorderde 

sterk 

Visie van de directie m.b.t. educatie  

voor duurzame ontwikkeling 

0 1 55 37 20 

0,0% 0,9% 48,7% 32,7% 17,7% 

Visie van collega-leerkrachten m.b.t.  

educatie voor duurzame ontwikkeling 

0 2 50 47 15 

0,0% 1,8% 43,9% 41,2% 13,2% 

 Tijd 7 23 55 24 5 

6,1% 20,2% 48,2% 21,1% 4,4% 

Motivatie van de leerlingen 0 3 26 60 25 

0,0% 2,6% 22,8% 52,6% 21,9% 

Vaardigheden van de leerlingen 1 12 32 55 15 

0,9% 10,4% 27,8% 47,8% 13,0% 

Verwachtingen van de ouders 0 1 93 14 3 

0,0% 0,9% 83,8% 12,6% 2,7% 

Bron: auteurs  

Tabel 4.2 Ondersteuning directie bij begeleid aanbod (N=56) 

 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Er was voldoende ondersteuning van de  

directie 

0 1 24 18 13 

0,0% 1,8% 42,9% 32,1% 23,2% 

Bron: auteurs  

4.2 Omgevingsfactoren (buiten de school) 

Ook buiten de school kunnen zich bevorderende of belemmerende factoren voordoen. We hebben 

gepeild naar de impact van de gemeente en de verwachtingen van de maatschappij.  

 

In 39 steden en gemeenten werd in 2018 een begeleid aanbod van Djapo gesubsidieerd. In casus 2, 

waar een stad samen met Djapo een aanbod ontwikkelde rond het werken met SDG’s in scholen6 

(zie box voor een beschrijving), spraken we een gemeente-ambtenaar onder andere over de gewenste 

impact van het traject in de school. In het interview beklemtoonde zij vooral dat de stad met dit 

traject de SDG’s en de gemeentelijke Mondiale Raad in scholen (en zo dus in de gemeente) concreet 

zichtbaar wil maken en zo mee wil bijdragen aan de vorming van duurzame wereldburgers.  

 

 

 

 

6 In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) aangenomen in de 

algemene vergadering van de VN. Die SDG’s bevat 17 doelstellingen  met betrekking tot vijf grote thema’s (mensen, planeet, 

welvaart, vrede en partnerschap) die men wil realiseren tegen eind 2030. De drie dimensies van duurzame ontwikkeling zijn daarmee 

vervat: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De nadruk ligt bovendien op ‘universaliteit’. Dit betekent dat de 

implementatie door overheden, organisaties, scholen én burgers niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren, maar ook in België. 

Zie: https://www.sdgs.be/nl/sdgs 

 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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Het traject met Djapo in de gemeente loopt sinds 2016 en zet thematisch in op de SDG’s. Die SDG’s vormen 

in de eerste plaats een kader waaraan allerlei activiteiten en beleid kunnen gekoppeld worden. Onder impuls 

van VVSG en de federale overheid (www.sdgs.be), engageerden vele Vlaamse lokale besturen zich om op 

lokaal niveau te werken aan SDG’s en de SDG’s te integreren in de komende beleids- en beheerscyclus. Dit 

traject in de scholen kadert in dit geheel en is dus één van die activiteiten waarop de gemeente inzet om de 

SDG’s in de schijnwerpers te zetten. De gemeentelijke ambtenaar nam concreet het initiatief tot dit traject. 

Djapo werd als begeleider gekozen omdat de stad al met Djapo had samengewerkt en de gemeentelijke 

Mondiale Raad ondersteund had om hun organisaties meer bekend te maken in de scholen. Dit traject is hier 

dus een verderzetting van. Het slotevent, hier themadag genoemd, is een samenwerking met dezelfde 

partners (stad, Mondiale Raad, Djapo en deelnemende scholen). Met het traject wil de stad in de eerste 

plaats kinderen vormen tot duurzame wereldburgers. De keuze voor het onderwijs ligt daarbij voor de hand: 

onderwijs beschouwt men als dé tool om die vorming te verzekeren. Daarnaast geeft het traject de kans aan 

de organisaties binnen de Mondiale Raad om hun verhaal te vertellen aan kinderen en leerkrachten van 

scholen. Op die manier kunnen ze laten zien dat stadsgenoten bezig zijn voor en met het Zuiden. 

 

In de kwantitatieve bevraging gaf  59% van de respondenten aan dat de gemeente een rol speelt 

tijdens het begeleide aanbod. Dit komt goed overeen met het aandeel van gemeentelijke subsidies 

binnen het begeleid aanbod. Zo werden in het schooljaar 2017-2018 66,5% van de begeleidingen 

door de gemeente gesubsidieerd. Achttien van de 31 respondenten vinden de rol van de gemeente 

(zeer) waardevol (58%), 12 respondenten ervaren de gemeente noch als een belemmering noch als 

een bevordering (39%). Slechts één respondent beoordeelt de rol van de gemeente als helemaal niet 

waardevol. Op basis van de interviews in het kwalitatieve luik krijgen we meer zicht op hoe 

leerkrachten de impact van de gemeente waarderen en welke meerwaarde de gemeente ziet 

 

De leerkrachten van casus 1 (zie beschrijving in hoofdstuk 3, fairtrade-traject) verwijzen in de eerste 

plaats naar het enthousiasmerende effect van het slotevent op de leerlingen in de gemeentelijke 

bibliotheek, waar ook de burgemeester aanwezig is. Volgens de Djapo-medewerker is de belangrijkste 

meerwaarde voor de gemeente de poster van de kinderen over fairtrade in de bibliotheek, die ze 

maakten ter voorbereiding van het slotevent:  

 

De gemeente hoopt door scholen hierrond te laten samenwerken en samen te brengen het thema en de producten van 

fairtrade lokaal zichtbaar te maken. De poster is daarbij erg belangrijk. Het is een blijvend, zichtbaar product in een 

publieke ruimte, de bibliotheek. De bezoekers van de bib, maar ook de familie van de kinderen en de bezoekers kunnen 

de poster bij een bezoek aan de bibliotheek immers altijd zien.  

 

Het slotevent in de bibliotheek en de poster zorgen er dus voor dat het traject de schoolmuren 

overstijgt, en dat de kinderen het thema ook op andere plekken dan in de school herkennen en er een 

positieve affectieve band mee ontwikkelen. Een gelijkaardige dynamiek zien we ook bij casus 2. De 

leerkrachten zien de belangrijkste impact van de gemeente op dit terrein. De leerkrachten van casus 

1 stellen bijvoorbeeld dat het succes van het traject mee bepaald wordt door het feit dat de fairtrade-

producten op verschillende plekken aanwezig zijn op lokaal niveau en zo in de leefwereld van hun 

leerlingen. Dat de leerlingen de fairtrade-producten (met het door hen gekende fairtrade-label) op 

school, in de lokale winkels én in het gemeentehuis tegenkomen, zorgt ervoor dat ze de producten 

gaan ervaren als iets dat deel uitmaakt van hun leefwereld. Ook de keuze van de gemeente om aan de 

kinderen op het slotevent, bij een bezoek aan het gemeentehuis of bij de sintviering op school fruitsap 

of chocola met een fairtradelabel te geven wordt op een gelijkaardige wijze gewaardeerd. Die keuze 

van de gemeente maakt immers dat leerlingen wat ze leren in de school ook buiten de school kunnen 

blijven herkennen en als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Verder vinden de leerkrachten het goed 

dat de gemeente en Djapo in de slotshow benadrukken en onderbouwen dat het goed is om lokaal te 

kopen. 
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In casus 3, waar een school een educatief aanbod van Djapo kreeg rond het vergroenen van hun 

speelplaats met natuurlijke materialen, ervaarde de school de rol van de gemeente eerder als 

belemmerend. De directeur gaf aan op de oproep van de gemeente positief te hebben geantwoord 

omdat het team al bezig was met het denken over het anders inrichten van de speelplaats. Ze dacht 

echter dat de gemeente ook mee financieel zou bijdragen en de speelplaats mee zou helpen 

heropbouwen. Dit bleek na het intakegesprek met Djapo echter niet het geval. Die mismatch tussen 

de door de gemeente opgewekte verwachtingen bij de school en het daadwerkelijke aanbod door 

Djapo heeft volgens de directeur altijd in het achterhoofd meegespeeld en de ontvankelijkheid van 

het team voor het aanbod van Djapo eerder in negatieve zin gekleurd. De idee blijft hangen dat de 

gemeente een traject heeft gefinancierd zonder vervolg: Djapo kwam en was dan weer weg. Volgens 

de directeur en ook een leerkracht had de gemeente beter gekozen voor een traject dat jaarlijks 

terugkeert in de school (zoals het geval is in casus 1 en casus 2) en resultaten oplevert dat verder met 

de school gecommuniceerd en opgevolgd kunnen worden. 

 

De kwantitatieve vragenlijst bevatte ook een vraag met betrekking tot de impact van de maatschappij. 

Hierop antwoordt 58% van de leerkrachten dat maatschappelijke verwachtingen bevorderend werken 

(tabel 4.4). Dit is niet zo opmerkelijk in de context van de klimaatmarsen en de aandacht voor 

duurzaamheidsthema’s in de media.  

Tabel 4.3 De ondersteuning door de gemeente bij begeleid aanbod (N=56 

 

 

Helemaal 

niet 

waardevol 

Niet 

waardevol 

Neutraal Waardevol Zeer 

waardevol 

Niet van 

toepassing 

De ondersteuning door de  

gemeente is 

1 0 12 9 11 23 

1,8% 0,0% 21,4% 16,1% 19,6% 41,1% 

Bron: auteurs  

Tabel 4.4 Verwachtingen van de maatschappij als belemmerende of bevorderende factor bij het 

aanwenden en implementeren van het professionaliseringsaanbod (N=111-113) 

 

 

Belemmerde 

sterk 

Belemmerde 

in zekere 

mate 

Noch 

belemmering, 

noch 

bevordering 

Bevorderde 

in zekere 

mate 

Bevorderde 

sterk 

Verwachtingen van de maatschappij  

m.b.t. duurzaamheid 

1 1 45 57 9 

0,9% 0,9% 39,8% 50,4% 8,0% 

Bron: auteurs  
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5 |  Effecten van het professionaliseringsaanbod 

5.1 Zelfeffectiviteit 

Er werd op twee manieren gepeild naar de ervaren impact van het professionaliseringsaanbod. Eerst 

werd er gepeild naar toegenomen zelfeffectiviteit, vervolgens naar daadwerkelijke transfer of 

toepassing van de verworven vaardigheden in de klaspraktijk. 

 

Tabel 5.1 toont aan dat leerkrachten zich in de eerste plaats bekwamer voelen om kant-en-klaar 

materiaal te gebruiken van Djapo in de klas. Ruim 80% procent gaat (helemaal) akkoord met deze 

stelling, maar ook met de stelling dat zij bekwamer zijn geworden om bij te dragen aan een duurzame 

schoolomgeving. Twee derde gaat ook (helemaal) akkoord met de stelling dat ze bekwamer geworden 

zijn om duurzaamheid te behandelen met eigen ontwikkeld materiaal. Met eigen ontwikkeld materiaal 

aan de slag gaan lijkt dus een grotere uitdaging te zijn dan met kant-en-klaar materiaal aan de slag te 

gaan en bij te dragen aan een duurzame schoolomgeving. Bijna een op de tien respondenten gaf 

echter aan reeds zich bekwaam te voelen op alle drie vlakken. Maximum 1% van de respondenten 

vindt niet dat hij of zij bekwamer geworden is dankzij het aanbod van Djapo. 

Tabel 5.1 Toegenomen zelf-effectiviteit dankzij het aanbod van Djapo (N=123) 

Dankzij het aanbod voel ik me 
bekwamer om … 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Dit was al 

zo 

duurzaamheid te behandelen met  

kant-en-klaar materiaal van Djapo 

0 0 12 54 47 10 

0,0% 0,0% 9,8% 43,9% 38,2% 8,1% 

 

duurzaamheid te behandelen met  

eigen ontwikkeld materiaal 

 

0 

 

1 

 

25 

 

59 

 

26 

 

12 

0,0% 0,8% 20,3% 48,0% 21,1% 9,8% 

 

bij te dragen aan een duurzame  

schoolomgeving 

 

0 

 

1 

 

13 

 

60 

 

40 

 

9 

0,0% 0,8% 10,6% 48,8% 32,5% 7,3% 

Bron: auteurs  

In tabel 5.2 geven we vervolgens de antwoorden weer van de personen die hebben aangegeven bij 

een afzonderlijke vraag of een specifieke vaardigheid aan bod kwam in het gebruikte aanbod. Ook 

hier zien we hetzelfde patroon. Ruim drie kwart van de respondenten gaat (helemaal) akkoord met 

de stelling dat ze zich vaardiger voelen om een EDO-vaardigheid (filosoferen, creatief denken, 

systeemdenken of actiegericht werken) in de klaspraktijk te brengen (tabel 5.3). Drie procent tot 11% 

gaf aan dat zij zich reeds bekwaam voelden voordat ze in aanraking kwamen met het aanbod van 

Djapo. Maximum 3% van de respondenten vindt niet dat hij of zij bekwamer geworden is dankzij 

het aanbod van Djapo. 
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Tabel 5.2 Toegenomen zelf-effectiviteit m.b.t. de EDO-vaardigheden dankzij het aanbod van Djapo 

(enkel die respondenten die aangaven via een afzonderlijke vraag dat deze vaardigheid deel 

maakte van het aanbod; N=53-78) 

Dankzij het aanbod voel ik 
me bekwamer om … 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Dit was 

al zo 

Kwam 

niet aan 

bod 

met leerlingen te filosoferen 0 2 6 24 15 6 0 

 0,0% 3,8% 11,3% 45,3% 28,3% 11,3% 0,0% 

 

systeemdenken bij leerlingen te  

 

0 

 

1 

 

4 

 

36 

 

       14 

 

4 

 

0 

 stimuleren 0,0% 1,7% 6,8% 61,0% 23,7% 6,8% 0,0% 

 

leerlingen creatief te laten  

 

0 

 

1 

 

4 

 

41 

 

25 

 

7 

 

0 

denken 0,0% 1,3% 5,1% 52,6% 32,1% 9,0% 0,0% 

 

een actiegericht project op te  

 

0 

 

1 

 

10 

 

33 

 

18 

 

2 

 

4 

zetten 0,0% 1,5% 14,7% 48,5% 26,5% 2,9% 5,9% 

Bron: auteurs  

5.2 Transfer 

In het kwantitatieve luik werd apart gevraagd naar een transfer van Djapo-aanbod met betrekking tot 

enerzijds het thema duurzaamheid (thematische transfer), en anderzijds de toepassing van EDO-

vaardigheden in de klas (transfer van vaardigheden).    

 

Twee derde van de respondenten geeft aan vaker een duurzaamheidsthema te behandelen dankzij 

het aanbod van Djapo (zie tabel 5.3). Zesenvijftig procent van de respondenten doet dit aan de hand 

van kant-en-klaar materiaal van Djapo, 46% (ook) aan de hand van eigen ontwikkeld materiaal.  

 

Uit de kwantitatieve bevraging blijkt verder dat een thematische transfer op schoolniveau minder 

vaak lijkt voor te komen, hoewel respondenten aangaven dat ze zich hier bekwamer voor voelen 

dankzij het aanbod van Djapo. Slechts een derde geeft aan vaker collega’s en directie te stimuleren 

om te werken rond duurzaamheid of een duurzame schoolomgeving (tabel 5.4). Dit is ook een rode 

draad doorheen de interviews met leerkrachten bij het begeleid aanbod. Hoogstens vertellen de 

leerkrachten kort over het traject op de personeelsvergadering of informeel in de leraarskamer.7 Van 

een structurele of doorgedreven integratie van het aanbod op schoolniveau lijkt geen sprake. Enkel 

bij het niet-begeleid aanbod zagen we dat leerkrachten zedenleer spontaan onder elkaar materiaal en 

praktijken uitwisselen en elkaar inspireren. 

 

Een opmerking verdient op dit punt de rol van de leerlingen. Uit de interviews blijkt dat leerlingen 

een vorm van (thematische) transfer kunnen bewerkstelligen op schoolniveau. Waar het traject het 

inoefenen van een lied bevat (casus 1 en casus 2), vermelden alle leerkrachten dat hun leerlingen dit 

lied ook spontaan zingen op de speelplaats. Dit doet het traject leven op de speelplaats, ook omdat 

bij een cyclisch verloop van het traject de oudere klassen het lied al kennen en mee beginnen te 

zingen. Rond het thema en het traject onstaat zo een gedeelde en herkenbare belevingsruimte.    

   

 

7 Hoewel een uitwisseling over nascholingen een vast agendapunt is op de personeelsvergadering, heeft de geïnterviewde leerkracht 

uit casus 2 nog nooit over het traject verteld. Hij ziet het traject, en meer bepaald het slotmoment, immers als een uitstap, en over 

uitstappen wordt niet uitgewisseld. Die perceptie over het traject laat trouwens opnieuw zien dat de leerkrachten het aanbod niet 

ervaren als een professionaliseringsinitiatief, maar als een aanbod voor leerlingen.  
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Tot slot zegt zeven procent tot 15% (helemaal) niet akkoord te gaan dat een thematische transfer 

heeft plaats gevonden op klas- en schoolniveau. Evenveel respondenten gaven aan dat ze reeds met 

deze thema’s bezig waren op klas- en schoolniveau. 

Tabel 5.3 Transfer naar de klaspraktijk en schoolomgeving dankzij het aanbod van Djapo (N=123) 

Dankzij het aanbod … 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Dit was al 

zo 

behandel ik vaker duurzaamheid 

met k.-k.-k. materiaal van Djapo 

0 14 32 46 23 8 

0,0% 11,4% 26,0% 37,4% 18,7% 6,5% 

 

behandel ik vaker duurzaamheid  

met eigen ontwikkeld materiaal 

 

0 

 

12 

 

40 

 

45 

 

12 

 

14 

0,0% 9,8% 32,5% 36,6% 9,8% 11,4% 

 

belicht ik vaker een thema vanuit  

duurzaamheid 

 

0 

 

8 

 

26 

 

56 

 

20 

 

13 

0,0% 6,5% 21,1% 45,5% 16,3% 10,6% 

 

stimuleer ik vaker mijn collega’s te  

werken rond duurzaamheid 

 

4 

 

14 

 

49 

 

32 

 

15 

 

9 

3,3% 11,4% 39,8% 26,0% 12,2% 7,3% 

 

stimuleer ik vaker mijn collega’s /  

 directie om bij te dragen aan een    

duurzame schoolomgeving 

 

4 

 

11 

 

51 

 

31 

 

14 

 

12 

3,3% 8,9% 41,5% 25,2% 11,4% 9,8% 

Bron: auteurs  

In tabel 5.4 en tabel 5.5 staan de resultaten voor transfer van specifieke EDO-vaardigheden 

vermeld. Daarbij werden enkel de respondenten meegenomen die aangaven  dat een specifieke 

vaardigheid aan bod kwam in het gebruikte aanbod. Uit tabel 5.5 leiden we af dat meer dan de helft 

een vaardigheid vaker toepast in de klaspraktijk dankzij het aanbod van Djapo: 71% doet vaker aan 

systeemdenken, 69% aan creatief denken, 59% aan actiegericht werken en 53% aan filosoferen. Tien 

procent tot 19% gaf aan dit reeds te doen voordat ze in aanmerking kwamen met het aanbod van 

Djapo. Over het algemeen lijken meer respondenten aan te geven dat ze aan EDO werkten in de 

klaspraktijk voordat ze in aanraking kwamen met het aanbod van Djapo dan dat ze zich reeds 

bekwaam voelden. Dit zou erop kunnen wijzen dat een kleine groep respondenten misschien wel 

voor het gebruik van het aanbod van Djapo educatie voor duurzame ontwikkeling toepasten, maar 

zich nog niet bekwaam genoeg voelden en dat het aanbod van Djapo hun zelfeffectiviteit heeft 

vergroot. Slechts 3% tot 9% ging niet akkoord met de stelling dat ze de EDO-vaardigheden vaker 

toepassen in de klas.  
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Tabel 5.4 Transfer van EDO-vaardigheden naar de klaspraktijk dankzij het aanbod van Djapo (alle 

respondenten; N=123) 

Dankzij het aanbod … 

 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Dit was 

al zo 

Kwam 

niet aan 

bod 

filosofeer ik vaker met  3 18 30 28 7 17 20 

leerlingen 2,4% 14,6% 24,4% 22,8% 5,7% 13,8% 16,3% 

 

stimuleer ik vaker  

 

2 

 

11 

 

30 

 

49 

 

6 

 

10 

 

15 

systeemdenken bij leerlingen 1,6% 8,9% 24,4% 39,8% 4,9% 8,1% 12,2% 

 

stimuleer ik vaker creatief  

 

1 

 

9 

 

21 

 

55 

 

14 

 

17 

 

6 

denken bij leerlingen 0,8% 7,3% 17,1% 44,7% 11,4% 13,8% 4,9% 

 

zet ik vaker een actiegericht  

 

2 

 

12 

 

30 

 

54 

 

10 

 

12 

 

3 

project op waarbij leerlingen 

zelf leren actie te nemen voor 

een duurzamere wereld 

1,6% 9,8% 24,4% 43,9% 8,1% 9,8% 2,4% 

Bron: auteurs  

Tabel 5.5 Transfer van EDO-vaardigheden naar de klaspraktijk dankzij het aanbod van Djapo (enkel die 

respondenten die aangaven via een afzonderlijke vraag dat deze vaardigheid deel maakte 

van het aanbod; N=53-78) 

Dankzij het aanbod … 

 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord 

Dit was 

al zo 

Kwam 

niet aan 

bod 

filosofeer ik vaker met  0 5 10 21 7 10 0 

leerlingen 0,0% 9,4% 18,9% 39,6% 13,2% 18,9% 0,0% 

 

stimuleer ik vaker  

 

   0 

 

2 

 

9 

 

36 

 

6 

 

6 

 

0 

systeemdenken bij leerlingen 0,0% 3,4% 15,3% 61,0% 10,2% 10,2% 0,0% 

 

stimuleer ik vaker creatief  

 

0 

 

0 

 

11 

 

42 

 

12 

 

12 

 

1 

denken bij leerlingen 0,0% 0,0% 14,1% 53,8% 15,4% 15,4% 1,3% 

 

zet ik vaker een actiegericht  

 

0 

 

4 

 

16 

 

31 

 

9 

 

8 

 

0 

project op waarbij leerlingen 

zelf leren actie te nemen voor 

een duurzamere wereld 

0,0% 5,9% 23,5% 45,6% 13,2% 11,8% 0,0% 

Bron: auteurs  

 

Ook uit het kwalitatief luik blijkt dat, zelfs met hetzelfde aanbod, leerkrachten binnen het begeleid 

aanbod de transfer naar de klas zeer verschillend invullen (zie box voor concrete voorbeelden). De 

geïnterviewde leerkrachten niet-begeleid aanbod lijken vooral te variëren in de wijze waarop ze de 

toepassing in de klas vormgeven (zie voorbeelden 3.3).  
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Voorbeeld casus 1: Een belangrijk aanbodskenmerk is dat de transfer ingebouwd zit in het traject. 

Leerkrachten worden gestimuleerd om hun leerlingen in de klas vertrouwd te maken met het thema door het 

slotevent waar hun leerlingen verantwoordelijk zijn voor een strofe van het lied en hier ook uitleg bij geven. Ze 

krijgen hiervoor materiaal (cf. infobrieven) aangereikt, maar wat ze in de klas precies doen en hoe, mogen ze 

zelf bepalen. Dit leidt ertoe dat de geïnterviewde leerkrachten die van twee verschillende scholen komen de 

transfer aanpakken op hun eigen wijze en dus op een manier die aansluit bij hun gangbare aanpak in de klas. 

 

De leerkracht van de katholieke school bereidt de kinderen voor op het thema. Ze werkt graag en veel met 

coöperatieve werkvormen en in hoekenwerk. Ook voor het traject met Djapo kiest ze hiervoor. Volgens haar 

is die wijze van werken ideaal om kinderen te laten kennismaken met het grote aanbod aan materialen. Sinds 

de start is ze daarbij vooral meer filmpjes gaan gebruiken. Daarnaast gebruikt ze een aantal lesfiches van 

Fairtrade Belgium8 (zoals Seppe zoet) en een aantal werkvormen uit het lesmateriaal van Djapo over  

systeemdenken9 dat ze van Djapo zelf ontving. De werkvormen binnen systeemdenken slagen er volgens haar 

goed in hun doel te bereiken: enerzijds zorgen ze ervoor dat leerlingen kennis opdoen over het thema, maar 

ze ziet ook dat leerlingen de oorzaak-gevolg redeneringen goed kunnen toepassen en hoe ze gaan inzien, 

vooral door het zelf te beleven, hoe bepaalde processen leiden tot onrecht. Het traject is ondertussen een 

vast deel geworden van haar jaarprogramma W.O. Ze kiest er voor om de lessen en haar aanpak, mits enkele 

accentveranderingen, elk jaar op dezelfde wijze toe te passen. Ze merkt daarbij wel op dat het thema zelf 

niet in de leerlijn W.O. zit van haar leerjaar. Het is dus niet zo dat ze dit thema sowieso moet behandelen. Bij 

de start ervaarde ze het dan ook als iets dat er bij kwam en dat extra werk vroeg, terwijl ze haar mapjes al 

moeilijk kon afwerken. Omdat de gemeente dit project trekt, kadert ze het nu in haar standaardlessen over 

de gemeente. Ze presenteert het daarbij als een mooi voorbeeld van hoe scholen, gemeente en ouders op 

lokaal niveau kunnen samenwerken.  

 

De leerkracht van de gemeentelijke school kiest voor een geïntegreerde aanpak van het thema. Zo zal ze 

bijvoorbeeld het zingen van het lied en het maken van de poster bewust koppelen aan muzische- en 

beeldvorming. Daarnaast organiseert ze samen met de kinderen een gezond fairtrade ontbijt. De kinderen 

zijn verantwoordelijk voor het ontbijt. Ze moeten daarvoor niet alleen weten wat een gezond én fairtade 

ontbijt is, maar ook vaardigheden met betrekking tot wiskunde inzetten, bijvoorbeeld om uit te rekenen 

hoeveel het ontbijt per persoon zal kosten. Tot slot is een ontbijt een sociaal gebeuren, en denkt ze met de 

kinderen bijvoorbeeld na wat het belang is van samen ontbijten in het gezin. Kortom, het traject wordt in de 

klas aangeboden binnen een totaalpakket dat er in slaagt te werken aan verschillende eindtermen. Met die 

manier van werken wil ze vooral de leerlingen stimuleren om zelf te leren nadenken en hen zelf oplossingen te 

laten bedenken. Daartoe maakt ze sinds ze deelneemt aan het traject, graag gebruik van de werkvormen 

die bij het systeemdenken behoren (vooral met kaartenset). Volgens haar helpen die werkvormen haar om 

leerlingen verder te doen denken (bijvoorbeeld: wat zou er gebeuren als die schakel in het proces zou 

ontbreken? Etc.). Ze laat de leerlingen hierin heel vrij denken. De oplossingen staan dus niet op papier. Het is 

geen voorgekauwd zoeken. Ze merkt ook op dat ze systeemdenken spontaan toepast in gesprekken met 

leerlingen over andere thema’s. Onlangs had ze het naar aanleiding van de verkiezingen (mei 2019) over 

democratie. Ze zal dan vragen stellen die leerlingen een logische ketenredenering (oorzaak-gevolg) doen 

vormen, zoals: wat als we geen democratie zouden hebben… Zonder de inleiding op systeemdenken, had ze 

dit wellicht niet gedaan of minder bewust.  

  

 

8 https://www.fairtradebelgium.be/ 

9 Voor meer info over het lesmateriaal van Djapo en de methode ‘systeemdenken’: https://djapo.be/wat-systeemdenken/ en 

https://djapo.be/systeemdenken-lesmateriaal/  

https://www.fairtradebelgium.be/
https://djapo.be/wat-systeemdenken/
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Voorbeeld casus 2: Deze casus betreft een aanbod in scholen rond de SDG’s. Net als in casus 1 bevat het 

traject elk jaar een infomoment, voorbereidende les, workshop met leerlingen en slotmoment (met lied). Elke 

leerkracht krijgt op het infomoment een bundel waarin concreet aangegeven wordt hoe ze de les kunnen 

voorbereiden. De geïnterviewde leerkracht zegt zich te houden aan de uitgewerkte les die voorbereidt op 

de workshop en de themadag. Dat geldt volgens hem ook voor zijn parallelleerkracht in de school. Het 

fanfarelied wordt ook voorbereid, maar de instrumenten heeft hij nog nooit gemaakt. Naast de vaste 

voorbereidende elementen, voegt de leerkracht nog een les toe waarin hij met de leerlingen dieper ingaat 

op de organisaties die lid zijn van de gemeentelijke Mondiale Raad. De interesse hierin van de kinderen valt 

hem telkens op. Ze stellen hier volgens hem veel vragen over (wat doet die organisatie, hoelang bestaat het 

etc.). Van een systematische transfer op andere momenten is echter geen sprake. De geïnterviewde 

leerkracht verwijst naar de SDG’s wanneer hij andere thema’s binnen W.O. behandelt (spontane verwijzing), 

zoals afval, milieu, stereotypering. Zo leren de kinderen dat andere thema’s aan de SDG’s kunnen gekoppeld 

worden. Het is echter niet zo dat hij de leerlijn W.O. onder het kader van de SDG’s plaatst. Andere 

leerkrachten (cf. evaluatieformulieren) leggen de link tussen het traject en acties of lessen over milieu, 

bijvoorbeeld in het kader van de steun aan projecten voor ontwikkelingslanden (cf. warmste week). Of ze 

hangen een poster op met de SDG-doelen of van een organisatie die ze op de themadag hebben leren 

kennen. Kinderen komen hier dan nog spontaan op terug. 

  

Voorbeeld casus 3: Het aanbod betrof een pilootproject van Djapo rond composteren en recycleren. In deze 

school werd gekozen het aanbod te koppelen aan hun plan om de speelplaats te vergroenen met natuurlijke 

materialen. Het Djapo-aanbod was van de concretisering van dat plan het startpunt. Het bestond uit het 

werken met Gloob & Teo (feest in het bos) en de handpoppen, een workshop en een slotevent (modderdag) 

dat met het team werd uitgewerkt. Het traject stopte daarna, wat het onderscheidt van casus 1 en casus 2. 

Het traject zelf wordt overwegend positief ervaren. Het slaagde erin kinderen warm te maken om over 

recyclagematerialen en speelplaats na te denken en hun fantasie hiermee te prikkelen. Dit vinden ze op de 

school sowieso erg belangrijk. Ze deden het voordien al door natuurlijk materiaal als mogelijk speelmateriaal 

aan te bieden. Maar het traject kon die blik wel verruimen: ze zagen bijvoorbeeld in dat speeltuigen niet 

nodig zijn, en dat ze van een hoop stenen bijvoorbeeld een evenwichtsparcours kunnen maken. Positief was 

volgens hen ook dat het traject uiteindelijk uitmondde in iets tastbaars en iets dat ze samen konden realiseren, 

de modderdag. Op het moment van het interview met de directie en leerkrachten, blijkt ondanks die 

positieve terugblik dat ze op klasniveau nog weinig doelgericht werken met de materialen van Djapo (boek 

systeemdenken, handpop, boek Gloob & Teo ‘feest in het bos’). Dit komt enerzijds omdat enkele leerkrachten 

de workshop niet hebben gevolgd (in zwangerschapsverlof) of ondertussen vertrokken zijn, maar ook omdat 

men lang heeft moeten wachten op het materiaal. Nu heeft elke leerkracht een boek van ‘Gloob & Teo’ 

(feest in het bos) alsook de handpoppen. Die materialen liggen zichtbaar in de klas en worden voornamelijk 

gebruikt op vraag van de kinderen. De kinderen kiezen het boek bijvoorbeeld graag om te laten voorlezen 

(kleuters) of zelf te bekijken en te lezen (lagere school). Een leerkracht uit de kleuterschool heeft na het lezen 

van het boek ook nog eens de tekeningen gemaakt en rond recyclage gewerkt. De andere leerkrachten 

gebruiken het eerder als (voor)leesboek in kader van het behalen van de eindtermen rond lezen en spreken, 

maar zonder extra duiding te geven over het thema. Ook de handpoppen vinden de leerkrachten en 

kinderen heel fijn om mee te werken. Dat komt deels omdat de kinderen de handpoppen nog herkennen 

van de modderdag. Dit is echter voorlopig. Een klas die de workshop niet heeft meegemaakt, kent het 

verhaal en de poppen niet. Zij zullen dit boek en de poppen dan ook minder snel kiezen.  

 

Uit de voorbeelden blijkt dat er in elke school sprake is van een transfer die er, afhankelijk van de 

aanpak van de leerkracht en de lengte van het traject, anders kan uitzien. Bij casus 1 en 2 zien we dat 

de transfer structureel ingebed is in het traject en het traject een cyclisch verloop kent. Het is die 

combinatie van deze twee elementen die er op termijn voor zorgt dat het thema van het traject een 

vast en terugkerend onderdeel wordt van het lessenpakket. Leerkrachten, vooral in casus 1, blijken 

na verloop van tijd ook (wat) vrijer met die lessen om te gaan. Buiten het traject zien we in geen van 

de drie casussen (die als succescasussen werden geselecteerd) een doelgerichte en systematische 

transfer (zie voorbeeld hieronder). Vaak zien we dat het gebruik van materiaal of het toepassen van 

vaardigheden ad hoc en spontaan voorkomen, en ook los gebeuren van een duiding over het thema 

(cf. gebruik van verhaalboek Gloob & Teo als leesboek). 
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De leerkracht van de katholieke basisschool (casus 1) geeft aan dat ze na het traject nog weinig terugkomt 

op het thema. Ze gebruikt ook zelden een andere werkvorm op basis van het systeemdenken of filosoferen. 

Er is volgens haar te weinig tijd om die werkvormen ook nog in haar jaarprogramma op te nemen. Omdat ze 

Djapo via het traject kent (al is voor haar niet altijd duidelijk wat van Djapo komt en wat van Fairtrade 

Belgium), downloadt ze nu wel af en toe wereldlesideeën, bijvoorbeeld rond de dikketruiendag. Ze denkt dat 

ze sneller werkvormen op andere thema’s zou toepassen als ze via een workshop in haar klas zou zien hoe ze 

dat kan aanpakken. Dat vraagt dat dit gericht getoond wordt of dat men dat echt samen met haar gaat 

doen. Op dit moment is dat niet zo. Ze organiseert de workshop, observeert en neemt foto’s. Een andere piste 

zou volgens haar kunnen zijn dat Djapo de leerkrachten ‘verplicht’ om andere werkvormen te proberen en 

ze dit dan in de nascholing zouden bespreken. Dat zou haar alleszins aanzetten om de transfer sneller te 

maken. De leerkracht van de gemeenteschool bladert nog af en toe in het materiaal (zoals het boek) dat ze 

gekregen heeft als inspiratiebron voor een les, bijvoorbeeld voor tekenopdrachten, spellen op de speelplaats 

en voor een les filosoferen. Van een systematische transfer is geen sprake. Er klinkt ook weinig nood aan extra 

vorming. De leerkracht heeft het gevoel dat ze voldoende competent is om er zelf mee aan de slag te gaan.   
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6 |  Transfer nader verklaard 

6.1 Inleiding 

Uit zowel de kwantitatieve als kwalitatieve data blijkt dat leerkrachten zich over het algemeen 

versterkt voelen dankzij het aanbod van Djapo. De grote meerderheid geeft ook aan dankzij het 

aanbod van Djapo vaker met duurzaamheid en EDO-vaardigheden te werken in de klas. Niettemin 

merken we op dat sommige respondenten sterker aangeven dan anderen dat er transfer plaatsvindt. 

Hieronder gaan we na welke kenmerken deze variantie tussen respondenten kunnen verklaren. We 

bekijken daarbij volgende kenmerken: individuele kenmerken (geslacht, onderwijservaringen, al dan 

niet ancien zijn, en het al dan niet gebruik hebben gemaakt van een ander aanbod, onderwijsniveau 

en zelfeffectiviteit), kenmerken van het educatief aanbod zelf (type en kwaliteit) en contextfactoren 

(verwachtingen, motivatie en vaardigheden van leerlingen en ouders, visie van directie en collega-

leerkrachten, verwachtingen van de maatschappij). In bijlage 3 vindt u een beschrijving van de 

methodische aanpak voor deze analyse (technische aspecten).   

6.2 Verklarende factoren voor transfer naar school- en klaspraktijk 

In tabel 6.1 stellen we vast dat het effect voor ‘man’ zijn negatief en statistisch significant is. Dit 

betekent dat vrouwen significant vaker beamen dat er transfer heeft plaatsgevonden dan mannelijke 

leerkrachten. Het aantal jaren onderwijservaring blijkt geen effect te hebben, noch het feit of men 

al dan niet het aanbod van andere educatieve aanbieders heeft gebruikt. Leerkrachten uit het secundair 

onderwijs, waarbij eerder sprake is van proefprojecten, en leerkrachten die in een specifiek leerjaar of 

graad lesgeven lijken minder vaak te beamen dat transfer plaatsvindt dan leerkrachten in het 

kleuteronderwijs. Het grootste effect vinden we terug bij zelf-effectiviteit. Hoe meer men zich 

dankzij het aanbod van Djapo versterkt voelt, hoe meer men beaamt dat men dankzij het aanbod van 

Djapo ook effectief met duurzaamheid aan de slag gaat. Het effect van geslacht en zelfeffectiviteit 

blijven significant nadat gecontroleerd werd voor contextfactoren en het type aanbod. Het 

onderwijsniveau waarop men lesgeeft, is dan niet langer significant. 

 

Verder blijkt uit de analyse dat gebruikers van enkel begeleid aanbod minder vaak transfer 

rapporteren dan gebruikers van enkel niet-begeleid aanbod. Het verschil is echter niet statistisch 

significant. Het type aanbod lijkt de verschillen tussen respondenten niet te verklaren. Niettemin lijkt 

er een verschil, weliswaar minimaal, te bestaan tussen gebruikers van begeleid aanbod en gebruikers 

van niet-begeleid aanbod. In tabel 1.1 van bijlage 4 zien we dat de eerstgenoemden significant minder 

scoren op zelfeffectiviteit dan de laatstgenoemden. Dit is niet zo verwonderlijk. Uit het kwalitatief 

onderzoek blijkt immers dat de geïnterviewde gebruikers van niet-begeleid aanbod doelbewuster dan 

de leerkrachten binnen het begeleid aanbod op zoek zijn naar aanbod (lesmateriaal) dat ze van plan 

zijn effectief of ter inspiratie in de klas te gebruiken. De leerkracht zedenleer in het lager- en secundair 

onderwijs kiest bijvoorbeeld vaak voor wereldlesideeën met de vaardigheid ‘filosofisch denken’ die 

ze dan soms in zijn geheel uitvoert, maar evengoed kan toepassen op andere thema’s of aanpassen 

aan de leeftijd van de leerlingen waaraan ze die les wil geven. Een transfer is dus verzekerd, maar de 

vorm waarin varieert. De basis van het filosofisch denken blijft wel telkens aanwezig. Verder 

benadrukken de leerkrachten dat de wereldlesideeën van Djapo niet de enige inspiratiebron vormen 
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van een les, maar een puzzelstukje zijn van een groter geheel dat hun les zal worden (zie voor 

gelijkaardige bevindingen, Juchtmans & Knipprath, 2016). Die doelgerichtheid en vrijheid in gebruik 

van het Djapo-aanbod zijn wellicht een uiting van een hoge graad aan zelfeffectiviteit van deze 

leerkrachten. 

Tabel 6.1 Verband tussen transfer in de klas en individuele, context- en aanbodkenmerken 

(gestandaardiseerde parameterschattingen; N=80) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Man      -0,260***         -
0,246*** 

Ervaring >4 jaar (REF)     

Ervaring = 4 tot 9 jaar -0,196   -0,150 

Ervaring = 10 jaar of meer -0,038   -0,001 

Eerste gebruik voor 2017-2018 -0,105   -0,033 

Onderwijsniveau = kleuteronderwijs (REF)     

Onderwijsniveau = lager onderwijs (specifieke 
graad) 

-0,238*   -0,091 

Onderwijsniveau = alle graden lager onderwijs 0,036    0,048 

Onderwijsniveau = secundair onderwijs  -0,212**   -0,143 

Onderwijsniveau = overige      -0,136   -0,042 

Aanbod andere educatieve aanbieder       0,053   -0,047 

Zelf-effectiviteit     0,616***         0,530*** 

Type aanbod = niet-begeleid (REF)     

Type aanbod = begeleid  -0,179  -0,078 

Type aanbod = begeleid en niet-begeleid  -0,050  -0,077 

Leerlingen en ouders (niveau, verwachtingen)   0,246** 0,057 

Visie van directie en collega-leerkrachten   0,269**      0,252*** 

Verwachtingen van de maatschappij        0,182* 0,111 

Verklaarde variantie 0,524 0,030 0,253 ,600 

Bron: auteurs  

 

Zoals we stelden scoren de gebruikers van het begeleid aanbod, ook na het aanbod, minder op 

zelfeffectiviteit dan de gebruikers van het niet-begeleid aanbod. Een belangrijke verklaring hiervoor, 

die ook in het kwalitatieve luik bevestiging krijgt, is dat de gebruikers van het begeleid aanbod soms 

door de gemeente en/of school gestimuleerd of zelfs verplicht worden om deel te nemen 

(bijvoorbeeld alle leerkrachten van het derde of vierde leerjaar van de deelnemende scholen). Ze 

hebben echter niet altijd dezelfde (intrinsieke) motivatie of doelgerichtheid om met educatie voor 

duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan. Ook één van de Djapo-medewerkers geeft dit aan en 

vertelt hoe ze hiermee omgaat.  

 

Dat alle leerkrachten van het vierde leerjaar gevraagd worden mee te werken, betekent dat niet alle leerkrachten bij 

aanvang even enthousiast zijn voor het thema, het traject of de nascholing. Gelukkig heeft die variatie in interesse echter 

niet altijd een negatieve invloed op het geheel. In sommige gemeenten gebeurt dit soms wel. Aanpassingen aan het traject 

zijn dan noodzakelijk. Zo ben ik een gemeente onlangs bijvoorbeeld overgestapt naar meer individuele coachings op 
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school, die slechts om de twee jaar doorgaan, in plaats van de initieel geplande uitwisselingsmomenten met meerdere 

scholen. 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het niet-begeleid aanbod eenvoudiger is om toe te passen 

in de klas, terwijl gebruikers van begeleid aanbod op een abstracter niveau gedwongen worden na te 

denken over educatie voor duurzame ontwikkeling. Deze grotere uitdaging kan mogelijk de toename 

van zelfeffectiviteit belemmeren. Het kwalitatief luik bevestig deze hypothese niet helemaal. Op basis 

van de interviewdata zouden wij eerder besluiten dat de perceptie over die uitdaging afhangt van het 

thema (werken rond fairtrade is bijvoorbeeld minder abstract dan rond de SDG’s), alsook de wijze 

waarop het aanbod vorm krijgt en geïmplementeerd wordt (mate waarin leerkrachten concrete 

lesmaterialen krijgen aangeboden en de mate waarin leerkrachten op de vormingsmomenten 

aanwezig zijn). Of nog, de mate waarin het aanbod als uitdagend wordt ervaren, hangt ook af van het 

aanbod zelf (daagt dit leerkrachten uit, en wat wordt dan uitgedaagd: lesstijl, leerkrachthouding of 

overtuigingen?) en de bereidheid van de leerkracht om zich door het aanbod te laten bevragen. In 

hoofdstuk 3 stelden we ook dat de geïnterviewde leerkrachten die een begeleid aanbod kregen, dit 

aanbod in de eerste plaats ervaren als een aanbod voor leerlingen, meer dan als een 

professionaliseringsinitiatief dat hun zelfeffectiviteit wil verhogen en hen tot een duurzame transfer 

in de klas wil aanzetten. Een toename van zelfeffectiviteit is dus eerder een bij-uitkomst, dan het doel, 

van hun deelname aan het traject. Ook die focus op de leerlingen zou dus kunnen verklaren waarom 

de toename in zelfeffectiviteit lager blijft dan bij de leerkrachten die gebruik maken van het niet-

begeleid aanbod. 

 

Tot slot stellen we vast dat contextfactoren een rol spelen. Hoe meer men de verwachtingen van de 

ouders en de maatschappij, de aanwezige tijd, motivatie en vaardigheden van leerlingen, maar ook de 

visie op school ervaart als bevorderend in plaats van belemmerend tijdens de implementatie van het 

educatief aanbod, hoe sterker men beaamt dat een transfer heeft plaats gevonden. Na verdere analyse 

blijft echter enkel het effect van de visie op school statistisch significant. In het kwalitatieve luik 

vinden we tevens indicaties dat de visie van de school effect heeft op de wijze waarop de leerkracht 

de transfer vormgeeft. We geven twee voorbeelden, één uit het niet-begeleid aanbod en één uit het 

begeleid aanbod (casus 1). 

 

Voorbeeld niet-begeleid aanbod: de geïnterviewde leerkracht kleuteronderwijs die in een methodeschool 

lesgeeft vindt het logisch dat ze het materiaal van Djapo gebruikt. Het zijn met name de combinatie van het 

thema ‘milieu en klimaat’, dat in het schoolbeleid sterk wordt aangezet en ook bij de kinderen en ouders erg 

leeft, en de werkvormen die passen bij de keuze voor ervaringsgericht leren die voor haar logischerwijs 

resulteren in een bijna automatische transfer. Tegelijk maakt net het feit dat kinderen al zo ondergedompeld 

zijn in het thema omwille van de visie op school dat extra duiding bij bijvoorbeeld het boek, feest in het bos 

van Gloob & Teo, bijna niet meer nodig is. Ook voor de kinderen is er dus veel herkenbaarheid met de 

boodschap van het boek (bijvoorbeeld dat je een cadeau zelf kan maken, is voor hen herkenbaar en 

daarmee vanzelfsprekend).   

 

Voorbeeld begeleid aanbod (casus 1): Voor deze casus spraken we met twee leerkrachten van verschillende 

scholen die hetzelfde aanbod kregen. Uit de interviews bleek dat de leerkrachten met dit aanbod anders in 

de klas aan de slag gaan. Het valt daarbij op dat de gebruikelijke aanpak en het schoolbeleid die verschillen 

in transfer mogelijks kunnen verklaren. De leerkracht van de katholieke basisschool werkt, in lijn met het 

schoolbeleid, graag en vaak in hoekenwerk en met vaste jaarprogramma’s, en zet die aanpak door bij de 

transfer van dit traject naar de klas. Dit leidt tot een transfer die dichtbij het aangereikte materiaal blijft 

(letterlijke toepassing) en zich op dezelfde wijze herhaalt als een vast onderdeel van haar jaarprogramma. 

De leerkracht van de gemeenteschool is het, in lijn met de keuze van de school om ervarings- en 

ontwikkelingsgericht te werken, gewend om geïntegreerd te werken, regelmatig de inhoud en werkwijze van 

haar lessen te vernieuwen of leerlingen actief mee te laten werken. Dat ze werkt in een jong team dat sterk 

op zoek is naar vernieuwing en  nieuwe uitdagingen, en veel creatieve en muzische teamleden telt, speelt 

ook mee. Volgens haar leidt er dat immers toe dat ze elkaar samen stimuleren om nieuwe dingen uit te 

proberen en op maat van de talenten en de leefwereld van de leerlingen in de klas te werken.          
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Kortom, de contextfactoren samen met de individuele factoren (m.n. zelfeffectiviteit en geslacht) en 

het type aanbod verklaren 60% van de verschillen in transfer tussen de leerkrachten .  

6.3 Transfer bij niet-begeleid aanbod 

In tabel 6.2 kijken we enkel naar de gebruikers van het niet-begeleid aanbod (al dan niet in combinatie 

met een begeleid aanbod) en waarvan we weten of ze gebruik gemaakt hebben van gedrukt materiaal, 

van gratis materiaal of van beide. Op deze manier kunnen we ook naar het verband tussen de 

beoordeling van de kwaliteit van het materiaal en de zelf gerapporteerde transfer kijken.  

Tabel 6.2 Verband tussen transfer in de klas en individuele, context- en aanbodkenmerken in geval van 

niet-begeleid aanbod (gestandaardiseerde parameterschattingen; N=65) 

 Model 1 Model 2a Model 
2b 

Model 3 Model 4 

Man   -0,363***        -
0,307*** 

Ervaring >4 jaar (REF)      

Ervaring = 4 tot 9 jaar  -0,261**        -0,215* 

Ervaring = 10 jaar of meer     -0,008    -0,001 

Eerste gebruik voor 2017-2018     -0,106    -0,049 

Onderwijsniveau = kleuteronderwijs 
(REF) 

     

Onderwijsniveau = lager onderwijs 
(specifieke graad) 

  -0,335**    -0,211 

Onderwijsniveau = alle graden lager 
onderwijs 

    -0,032    -0,015 

Onderwijsniveau = secundair onderwijs    -0,269**     -0,212* 

Onderwijsniveau = overige    -0,234**         -0,166 

Aanbod andere educatieve aanbieder    -0,037    -0,103 

Zelf-effectiviteit             
0,653*** 

               
0,611*** 

Kwaliteit niet-begeleid aanbod  0,296**       -0,025 

Type aanbod = gedrukt materiaal (REF)      

Type aanbod = gratis materiaal   0,238  0,017 

Type aanbod = gedrukt en gratis 
materiaal 

     0,378**      -0,050 

Leerlingen en ouders (niveau, 
verwachtingen) 

      0,261**      0,082 

Visie van directie en collega-leerkrachten     0,189*      0,173* 

Verwachtingen van de maatschappij      0,189**      0,094 

Verklaarde variantie 0,648 0,088 0,070 0,289 ,693 

Bron: auteurs  

 

De resultaten komen overeen met de bovenstaande bevindingen. Het onderwijsniveau waarop men 

les geeft, het aantal jaren ervaring, zelfeffectiviteit en de context dragen significant bij aan de 

verklaring van variantie in gerapporteerde transfer. We stellen bovendien vast dat voor het niet-

begeleid aanbod ook onderwijservaring een significant effect heeft. Leerkrachten die 4 tot 9 jaar 
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ervaring hebben, rapporteren minder vaak transfer dan beginnende leerkrachten met 3 jaar ervaring 

of minder.  

 

Naast individuele- of contextfactoren kan ook het aanbod zelf impact hebben op de mate van transfer 

in de klas.  Op dat vlak merken we op dat hoe hoger men de kwaliteit van het materiaal beoordeelt, 

hoe sterker men aangeeft dat er transfer plaatsvond. Gebruikers van gedrukt én gratis materiaal 

rapporteren daarnaast vaker transfer dan gebruikers van enkel gedrukt materiaal, maar die verschillen 

bleken uiteindelijk niet significant (zie voor meer uitleg hierover, tabel 1.1 in bijlage 3).  

 

Samengevat: uiteindelijk blijven enkel nog geslacht, perceptie van zelfeffectiviteit en visie op school 

significant om de transfer op klas- of schoolniveau te verklaren, naast het effect van onderwijservaring 

en het verschil tussen leerkrachten secundair onderwijs en kleuterleerkrachten.  

6.4 Transfer bij begeleid aanbod 

In tabel 6.3 kijken we enkel naar de gebruikers van het begeleid aanbod (al dan niet in combinatie 

met niet-begeleid aanbod) waarvan we weten welk begeleid aanbod ze hebben gebruikt. Op die 

manier kunnen we het verband tussen de beoordeling van de kwaliteit van de begeleiding en de zelf 

gerapporteerde transfer onderzoeken. Er zijn relatief minder significante effecten waar te nemen dan 

wanneer we kijken naar niet-begeleid aanbod of naar begeleid en niet-begeleid aanbod tezamen. De 

beperkte omvang van de steekproef (N=35) is een mogelijke verklaring daarvoor. In model 1 is enkel 

zelfeffectiviteit nog statistisch significant. Kwaliteit van de begeleiding hangt positief samen met 

transfer (model 2a), maar de samenhang blijkt statistisch niet significant te zijn.  In model 2b zien we 

ook geen significant effect. Uiteindelijk blijken enkel geslacht, zelfeffectiviteit en de impact van de 

visie op school significant samen te hangen met transfer. Dit betekent dat het type begeleid aanbod 

geen bepalende rol speelt voor een transfer. Gebruikers van nascholingen, trajecten of een combinatie 

van verschillende types begeleid aanbod verschillen niet significant van gebruikers van workshops in 

hun zelf gerapporteerde transfer. 
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Tabel 6.3 Verband tussen transfer in de klas en individuele, context- en aanbodkenmerken in geval van 

begeleid aanbod (gestandaardiseerde parameterschattingen; N=35)  

 Model 1 Model 2a Model2b Model 3 Model 4 

Man     -0,230      -0,591** 

Ervaring >4 jaar (REF)      

Ervaring = 4 tot 9 jaar 0,150    0,055 

Ervaring = 10 jaar of meer 0,073        -0,029 

Eerste gebruik voor 2017-2018 0,007    0,075 

Onderwijsniveau = kleuteronderwijs 
(REF) 

     

Onderwijsniveau = lager onderwijs 
(specifieke graad) 

    -0,224    0,085 

Onderwijsniveau = alle graden lager 
onderwijs 

     -0,024    0,005 

Onderwijsniveau = secundair onderwijs    -0,278    -0,363 

Onderwijsniveau = overige    -0,170    0,046 

Aanbod andere educatieve aanbieder     0,260    -0,051 

Zelf-effectiviteit   0,611***         0,647*** 

Kwaliteit begeleid aanbod        0,223   0,310 

Type aanbod = workshop (REF)      

Type aanbod = nascholing   -0,057   0,329 

Type aanbod = traject   -0,045  -0,015 

Type aanbod = combinatie van meerdere 
types 

  -0,072  -0,362 

Leerlingen en ouders (niveau, 
verwachtingen) 

   0,404** -0,363 

Visie van directie en collega-leerkrachten        0,074      0,492** 

Verwachtingen van de maatschappij        0,171   0,198 

Verklaarde variantie 0,524 0,175 0,005 0,218 0,662 

Bron: auteurs  
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7 |  Waardering en aanbevelingen van de 

respondenten 

Op het einde van de vragenlijst werd aan de respondenten gevraagd of ze nog aanbevelingen hebben 

voor Djapo. Ruim de helft van de 114 respondenten die de vragenlijst tot de voorlaatste vraag hebben 

ingevuld, heeft op deze laatste open vraag gereageerd (tabel 7.1). Een kwart van de 114 respondenten 

gaf aan dat ze geen verdere aanbevelingen konden formuleren. Een op vijf respondenten liet een 

positieve opmerking achter door aan te geven dat Djapo goed bezig is of door expliciet een positief 

aspect te benoemen. Veertien procent gaf ook tips of aanbevelingen mee. 

Tabel 7.1 Reactie op de open vraag naar aanbevelingen voor Djapo (N=114) 

 Aantal % 

Geen antwoord 52 45,6 

Geen aanbevelingen 30 26,3 

Doe zo voort, goed bezig 20 17,5 

Positieve aspecten benoemd 3 2,6 

Tips 16 14,0 

 Bron: auteurs  

Naast de vele ‘doe zo voort’ of ‘goed bezig’, werden ook de volgende positieve opmerkingen 

geformuleerd: 

 
“Ik neem er graag aan deel en heb al zeer veel bijgeleerd!” 
“Goede workshop.” 
“Leuk met de handpoppen Gloob en Teo. Ook het aanbod en de verschillende thema's. Zo blijven Gloob 
en Teo een heel schooljaar bij ons en worden ze niet in een doos gestopt.” 

 

Over het algemeen lijkt een grote groep respondenten tevreden te zijn met het aanbod van Djapo. 

Dit stelden we ook in de voorgaande hoofdstukken vast. Daarnaast formuleerde een kleine groep 

respondenten een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn interessant om mee te nemen en 

om het aanbod te optimaliseren. De aanbevelingen gaan over verschillende thema’s: gaande van 

opmerkingen over de kostprijs als een belemmerende factor tot vragen naar betere communicatie, 

een uitgebreider aanbod (aangepast aan specifieke doelgroepen) en een betere kwaliteit van 

begeleiding. 

 

Communicatie: 
“De vraag om een workshop te evalueren, veel vroeger doorsturen naar het team. Nu zat daar meer dan 
een jaar tussen.” 
“Misschien nog onvoldoende gekend. Ik heb dit leren kennen door eigen interesse, opzoekwerk.” 

 

Uitgebreider aanbod: 
“Meer lesideeën zijn altijd welkom.” 
“Misschien nog wat meer blaadjes om onderwerp vast te zetten bij kinderen.” 
“Nadenken over evaluatievormen - quotaties rapport.” 
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Kostprijs: 
“Graag meer gratis materiaal voor de klas: grote affiches, leesboekjes met een AVI niveau.” 
“Mag goedkoper voor LBV-leerkrachten.” 
“Voor onze school ligt het budget te hoog. Ik kon deze workshop organiseren, omdat de gemeente mee 
participeerde.” 

 

Aanbod aangepast aan specifieke doelgroepen: 
“Begeleiders klaarstomen voor klassen waarin het M-decreet en het ondernemerschap sterkt geïntegreerd 
is.”  
“Graag uitwerking van methodes ook voor secundair onderwijs.” 
“Ik werk met allochtone leerlingen en zij hebben veel nood aan visuele ondersteuning in werkbladen. Door 
hun taalarmoede zijn bepaalde vragen te moeilijk voor hen.” 

 

Betere begeleiding: 
“Enthousiastere begeleiding tijdens workshops.” 
“Meer inspelen op de kinderen, zeker als je voelt dat er meer potentie in zit. Inhoudelijk was het zeker ok, 
maar de creatievere opdrachten werkten vooral belemmerend.” 
“Nog meer actie/doen in workshops en lessen steken.” 
“Soms moet het nogal ‘snel’ gaan om alles rond te krijgen bij de verschillende groepjes zodat het niet altijd 
bij iedereen doordringt van wat de bedoeling is van hetgeen ze mee bezig zijn. Het is belangrijk dat ze 
achteraf voldoende kunnen vertellen wat ze daar nu uit geleerd hebben. Sommige leerlingen doen gewoon 
‘mee’ en denken verder niet na of dringt het niet verder door.” 
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8 |  Samenvatting en aanbevelingen 

8.1 Samenvatting en interpretatie van de resultaten 

8.1.1 Het profiel van de gebruiker  

Met deze mid-term evaluatie wil Djapo het duurzaam effect en de doeltreffendheid van de 

tussenkomsten van Djapo op niveau van de leerkrachten en scholen evalueren. Binnen de 

veranderingstheorie van de onderwijswerking vormen zij de sleutelactoren die ontwikkelingseducatie 

en –actie in de klas en in het schoolgebeuren vorm geven. Concreet werd de impact van het begeleid 

en niet-begeleid aanbod van Djapo sinds het schooljaar 2017-2018 onderzocht. Daarbij stonden de 

integratie van verworven competenties m.b.t. EDO in de eigen klaspraktijk en de factoren die tot 

deze integratie hebben geleid centraal. Het gaat om contextuele factoren (klas, school en omgeving), 

individuele kenmerken van de leerkracht alsook kenmerken van het aanbod (inhoud, aanpak, 

structuur, begeleider, kostprijs). 

 

De resultaten van de evaluatie zijn gebaseerd op een kwantitatieve survey (online) en een kwalitatief 

onderzoek. Wat de kwantitatieve survey betreft werden 161 bruikbare reacties ontvangen. De helft 

van de respondenten zijn nieuwe gebruikers van Djapo en heeft nog geen beroep gedaan op het 

aanbod van andere educatieve aanbieders m.b.t. duurzaamheidsthema’s. Twee derde van hen is een 

ervaren leerkracht met 10 jaar of meer onderwijservaring in het basisonderwijs en in de eerste plaats 

gebruiker van het niet-begeleid aanbod. De respondenten geven voornamelijk les in het lager 

onderwijs, een kleine groep van hen is leerkracht zedenleer en geeft dus in verschillende leerjaren 

tegelijk les. De overgrote meerderheid is vrouw. Wie begeleid aanbod volgt, maakte vooral gebruik 

van aanbod over creatief denken, gevolgd door actiegericht werken, systeemdenken en tot slot 

filosoferen. Water, fairtrade en klimaat zijn de vaakst genoemde thema’s. 

 

De resultaten op basis van het kwalitatief luik zijn gebaseerd op een sensemaking meeting met het 

team van Djapo, waarna drie cases binnen het begeleid aanbod werden geselecteerd en in de diepte 

onderzocht door verschillende stakeholders hierover te bevragen (begeleider Djapo, directeur, 

leerkrachten en/of gemeente-ambtenaar). Daarnaast interviewden we drie leerkrachten (kleuter- en 

lager onderwijs) die regelmatig wereldlesideeën downloaden (niet-begeleid aanbod). 

 

8.1.2 Het aanbod wordt gewaardeerd, maar eerder gepercipieerd als een aanbod 

voor leerlingen 

De respondenten en geïnterviewde schoolactoren zijn over het algemeen erg tevreden over het 

aanbod van Djapo. Ze waarderen de verschillende aspecten van de begeleiding erg positief en er zijn 

weinig uitgesproken negatieve reacties. Met andere woorden, de begeleiding scoort op het eerste 

gezicht hoog op de effectiviteitskenmerken van professionaliseringsinitiatieven voor leerkrachten. 

Enkele aandachtspunten m.b.t. begeleiding zijn: het rekening houden met noden en expertise van de 

leerkrachten, tijd voor reflectie, en het tastbaar tonen hoe werkvormen in de klaspraktijk ingezet 

kunnen worden. Bij nader inzien vonden we het opvallend dat er in de kwantitatieve analyse weinig 
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negatieve reacties te vinden zijn. Twee tot drie op de tien respondenten zijn immers ook niet 

uitgesproken positief over deze aspecten. Een mogelijke en belangrijke verklaring vonden we in de 

analyse van de interviews en sommige antwoorden op de open vragen in de kwantitatieve vragenlijst. 

Daar stelden we vast dat de leerkrachten het aanbod niet zozeer percipiëren als een 

professionaliseringsinitatief dat hen meer EDO-competent wil maken, maar als een aantrekkelijk 

projectaanbod voor leerlingen die zij actief mee ondersteunen. Bepaalde vragen kwamen daardoor 

wellicht minder goed overeen met die perceptie en hun hierdoor gekleurde ervaringen, waardoor 

neutrale antwoordcategorieën sneller gekozen werden.  

 

Bij ondubbelzinnige vragen met betrekking tot professionalisering, vonden de respondenten en 

geïnterviewde schoolactoren het (zeer) waardevol dat de vorming samen gevolgd wordt met de 

collega’s, dat er een mogelijkheid is tot uitwisseling van ervaringen met andere scholen, er begeleiding 

op maat is en dat er informatie over werkvormen wordt gegeven. Wanneer een nascholing elk jaar 

terugkeert, mogen leerkrachten dit echter niet ervaren als een informatiesessie of herhaling. Indien 

dat gebeurt, denken leerkrachten dat het voldoende is om één keer te horen wat van hen verwacht 

wordt. Ook nascholingen na de lesuren kunnen ertoe leiden dat leerkrachten minder snel aanwezig 

zijn. 

 

Over het niet-begeleid aanbod zijn respondenten en geïnterviewde leerkrachten eveneens 

uitgesproken positief. Het materiaal sluit aan op de leerplannen, vooral van het vak zedenleer, en is 

gebruiksvriendelijk. Zowel de vormgeving, als informatie over de thema’s, werkvormen en 

vaardigheden vinden leerkrachten erg waardevol. Bovendien vindt een overgrote meerderheid dat het 

aanbod van Djapo gender neutraal is. 

 

De appreciatie van de respondenten voor het aanbod van Djapo is ook te merken bij de antwoorden 

op de open vraag naar aanbevelingen (kwantitatieve vragenlijst). De meeste respondenten hebben 

geen aanbevelingen mee te geven of vinden dat Djapo goed bezig is. Slechts een op de zeven 

respondenten formuleerde een aanbeveling. Deze aanbevelingen zijn niettemin waardevol en kunnen 

Djapo helpen het aanbod nog te verbeteren. Zo wordt aanbevolen nog meer bekendheid te 

verwerven, het aanbod uit te breiden en/of aan te passen aan specifieke doelgroepen. Enkele 

respondenten hebben moeite met de kostprijs of wensten een betere begeleiding. Dit laatste toont 

aan dat respondenten de begeleiding verschillend kunnen ervaren, mogelijk vanwege verschillende 

contexten, begeleiders of momenten. Ook de kostprijs wordt anders ervaren naargelang de context 

(zie ook paragraaf 8.1.6).  

 

Hieronder bespreken we in welke mate kwaliteit van het aanbod naast individuele en contextfactoren 

samenhangt met transfer van EDO-vaardigheden en duurzaamheidsthema’s naar de klaspraktijk en 

op schoolniveau. We bespreken deze resultaten door de antwoorden hieronder op de evaluatievragen 

te overlopen. 

8.1.3 Heeft het begeleid en niet-begeleid aanbod van Djapo ertoe geleid dat 

leerkrachten de verworven competenties m.b.t. EDO geïntegreerd hebben in de 

eigen klaspraktijk en op schoolniveau?  

De respondenten stellen dat het aanbod van Djapo, al dan niet begeleid, hen sterker heeft gemaakt 

om aan de slag te gaan met duurzaamheidsthema’s, om EDO-vaardigheden over te brengen in de 

klaspraktijk en om bij te dragen aan een duurzame schoolomgeving. Met eigen ontwikkeld materiaal 

aan de slag gaan lijkt een grotere uitdaging te zijn dan met kant-en-klaar materiaal. Waar het gaat om 

een traject dat elk jaar terugkeert, zien we dat de geïnterviewde leerkrachten (casus 1 en casus 2) 

aangeven dat ze bij aanvang eerder geneigd waren het materiaal letterlijk toe te passen en meer 
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ondersteuning nodig hadden. Na verloop van tijd groeit echter hun gevoel van bekwaamheid, 

waardoor ze meer eigen accenten en toepassingen in hun lessen gingen leggen. 

 

Zelfeffectiviteit of zich bekwaam voelen om met EDO aan de slag te gaan is dus een belangrijke 

voorwaarde om tot een transfer te komen van de geleerde vaardigheden naar de klaspraktijk. Bij een 

jaarlijks terugkerend aanbod, krijgt de leerkracht langere tijd om te groeien in die zelfeffectiviteit. 

Niettemin ligt het aandeel respondenten dat transfer rapporteert lichtjes lager dan het aandeel 

respondenten dat zich bekwamer voelt. Dit geeft aan dat een daadwerkelijke transfer maken meer 

vereist dan zich enkel bekwamer voelen. Ook het Djapo-aanbod kan hierin een rol spelen (voor de 

rol van andere factoren, zie paragraaf 8.1.4 en paragraaf 8.1.5). We gaan hier in deze paragraaf dieper 

op in. 

 

In de kwantitatieve vragenlijst zijn er respondenten die aangeven dat ze zich reeds bekwaam voelden 

en/of reeds met duurzaamheid of EDO-vaardigheden aan de slag gingen voordat ze het aanbod van 

Djapo gebruikten. Het totale aandeel respondenten dat EDO toepast (maar niet noodzakelijk vaker) 

stijgt hiermee aanzienlijk. Bij een kleine groep respondenten zien we echter dat ze zich nog niet 

bekwaam genoeg voelde en dat het aanbod van Djapo hun zelfeffectiviteit heeft vergroot. Dit toont 

aan dat zowel het inwerken op zelfeffectiviteit als op de daadwerkelijke transfer belangrijk is. Het 

aanbod van Djapo heeft volgens de respondenten duidelijk een effect op beide niveaus: zowel op het 

affectieve niveau (men voelt zich bekwamer) als op gedragsniveau ( men realiseert een transfer op 

klasniveau). 

 

Ook de kwalitatieve analyse bevestigt dat Djapo-aanbod, in samenspel met andere factoren, inspeelt 

op beide niveaus tegelijk. We verklaren ons nader. In de vorige paragraaf stelden we dat leerkrachten 

het Djapo-aanbod in de eerste plaats zien als een kans om onder begeleiding van een EDO-expert 

een EDO-project voor hun leerlingen aan te bieden. De onderzochte cases in het kwalitatieve luik, 

die door de Djapo-medewerkers beschouwd werden tot een transfer-gunstige praktijk, behoren 

echter ook tot wat Van Ongevalle e.a. (2015) typeren als een project waar een event (projectdag) met 

de lessen verbonden wordt: 

 
Kenmerkend aan deze projecten is dat er een aanzet is tot verankering, maar dat deze verankering niet schoolbreed 
gebeurt. Elementen die wijzen op verankering is dat de dag of meerdaagse vakoverschrijdend voorbereid of nabesproken 
wordt in de lessen. Deze voor- en nabespreking van het project in de lessen is deel van het project… Het project kan 
éénmalig zijn, maar ook om het jaar of tweejaarlijks terugkeren.  

 

Belangrijk is daarbij dat een aanboddesign, dat van leerkrachten transfer vereist en hen tools aanreikt 

om een transfer in de klas te maken, er net voor zorgt dat de projectdag (slotevent) voorbereid wordt 

door de leerkracht in de klas. De transfer is dan immers structureel in het aanbod ingebouwd. Keert 

het traject bovendien jaarlijks terug, dan zien we dat leerkrachten zich bekwamer gaan voelen, 

waardoor ze die voorbereidende lessen (thema en vaardigheid) na verloop van tijd gaan toe-eigenen 

én inbouwen in hun lessenpakket. Het traject wordt dan een vertrouwd deel van hun jaarplanning. 

Het is duurzaam geïntegreerd. 

  

In de kwantitatieve analyse geeft ook de helft tot twee derde van de respondenten aan vaker een 

duurzaamheidsthema te behandelen dankzij het aanbod van Djapo en meer dan de helft geeft aan 

vaker EDO-vaardigheden toe te passen in de klas. De vraag is echter wat de leerkrachten dan precies 

bedoelen. In welke mate gaat het om een transfer die verder gaat dan het project zelf dat door Djapo 

begeleid werd? Op basis van het kwalitatieve luik leren we, in lijn met de typering van Van Ongevalle 

e.a. (2015), dat de meeste geïnterviewde leerkrachten het traject beschouwen als een geheel dat op 

zichzelf staat. Die perceptie zorgt er ook voor dat er weinig sprake is van structurele klasverankering 
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van de EDO-thema’s of vaardigheden op basis van het Djapo-aanbod. Gebruiken de geïnterviewde 

leerkrachten (begeleid aanbod) het Djapo-aanbod in de andere lessen (dus los van het begeleide 

traject), dan gebeurt dit eerder spontaan of ad hoc. Daarbij viel op dat verschillende geïnterviewde 

leerkrachten vermeldden dat het verhalenboek Gloob & Teo, feest in het bos, door kleuters en eerste 

graad lager onderwijs spontaan gekozen werd en vervolgens gebruikt werd als (voor)leesboek (zie 

ook vraag van een leerkracht om het AVI-niveau te vermelden).  

 

Ook van een schoolbrede verankering op basis van het Djapo-aanbod is weinig sprake. In de 

vragenlijst geeft ongeveer een derde aan vaker collega’s te stimuleren te werken aan duurzaamheid in 

het algemeen of aan een duurzame schoolomgeving in het bijzonder. De interviews met de 

leerkrachten (zowel begeleid als niet-begeleid aanbod) bevestigen die lage cijfers. Dat leerkrachten 

het Djapo-aanbod als een afgebakend project voor een specifieke groep leerlingen (bepaald leerjaar) 

zien, en niet als nascholing of breed verankerbaar, lijkt ons de belangrijkste verklaring voor die 

bevinding. De vraag kan eveneens gesteld worden of leerkrachten de beste hefboom zijn om aanbod 

schoolbreed te verankeren. Wellicht volstaat het niet dat leerkrachten ad hoc andere leerkrachten 

stimuleren om rond duurzaamheid of EDO-vaardigheden te werken om een whole-school approach 

rond EDO te realiseren. 

8.1.4 Welke contextuele en/of individuele factoren spelen een rol in het al dan niet 

integreren in de klaspraktijk?  

Hoewel leerkrachten zich over het algemeen versterkt voelen en vaker aan de slag gaan met 

duurzaamheid dankzij het aanbod van Djapo, is er een zekere mate van variantie onder de 

respondenten waar te nemen. Dit betekent dat sommige respondenten sterker aangeven dan anderen 

dat er een transfer plaatsvindt. Daarom gingen we na welke factoren variantie in transfer kunnen 

verklaren. Het gaat om individuele kenmerken (geslacht, onderwijservaringen, al dan niet ancien zijn, 

en het al dan niet gebruik hebben gemaakt van een ander aanbod, onderwijsniveau en 

zelfeffectiviteit), kenmerken van het educatief aanbod zelf (type en kwaliteit) en contextfactoren 

(verwachtingen, motivatie en vaardigheden van leerlingen en ouders, visie van directie en collega-

leerkrachten, verwachtingen van de maatschappij). We keken op drie verschillende manieren naar het 

verband tussen deze kenmerken en transfer: (1) naar alle gebruikers tezamen ongeacht het type 

aanbod; (2) de gebruikers van het begeleid aanbod; en (3) de gebruikers van het niet-begeleid aanbod. 

In deze paragraaf bespreken we de impact van de individuele en contextfactoren, in de volgende 

paragraaf de impact van de kenmerken van het aanbod. 

 

Met betrekking tot individuele factoren, bleek toegenomen zelfeffectiviteit de grootste verklarende 

factor te zijn. Hoe meer men zich dankzij het aanbod van Djapo versterkt voelt, hoe meer men 

beaamt dat men dankzij het aanbod van Djapo ook effectief met duurzaamheid aan de slag gaat. Het 

tweede belangrijkste kenmerk is geslacht: vrouwelijke leerkrachten zeggen vaker aan transfer te doen 

dankzij het aanbod dan mannelijke leerkrachten. Daarnaast lijken leerkrachten uit het secundair 

onderwijs en leerkrachten die in een specifiek leerjaar in het lager onderwijs les geven minder vaak 

transfer te rapporteren dan leerkrachten uit het kleuteronderwijs. Leerkrachten uit het 

kleuteronderwijs en leerkrachten die in meerdere graden lesgeven (doorgaans leerkrachten zedenleer) 

rapporteren het vaakst transfer. Tot slot, leerkrachten met 4 tot 9 jaar ervaring lijken minder vaak 

transfer te ervaren dan beginnende leerkrachten en leerkrachten met 10 jaar of meer ervaring. In het 

kwalitatieve luik vonden we vooral indicaties van een duurzame transfer bij leerkrachten zedenleer 

en leerkrachten kleuteronderwijs. Bij de geïnterviewde leerkrachten niet-begeleid aanbod die 

zedenleer geven, leidt vooral de match die de leerkrachten ervaren tussen het leerplan zedenleer (in 

combinatie met de afwezigheid van een handboek) en het Djapo-aanbod (bestaande uit thema’s én 

vaardigheden) tot een transfer. Door die match zullen zij bijna automatisch en duurzaam Djapo-
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aanbod gebruiken en integreren in hun lessen. We mogen daarbij ook aannemen dat het Djapo-

aanbod voor hen aantrekkelijk is omdat het hen versterkt hun leerplan goed te realiseren in de klas. 

Bij de leerkrachten kleuteronderwijs verklaart de uniciteit van het Djapo-materiaal (verhalenboeken 

Gloob & Teo, met boek ‘feest in het bos’ voorop, handpoppen) en de aantrekkelijkheid ervan voor 

de doelgroep de transfer. Wie als leerkracht kleuteronderwijs duurzaamheidthema’s zoals recyclage 

wil behandelen komt automatisch bij Djapo terecht (zie ook Juchtmans & Knipprath, 2016). 

 

Contextfactoren blijken naast de individuele factoren een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

verklaring van variantie in gerapporteerde transfer. Met name het effect van de visie van directie en 

collega-leerkrachten met betrekking tot duurzaamheid is robuust en duidelijk aanwezig, na controle 

voor andere variabelen. Het kwalitatieve luik bevestigt deze bevinding, en laat zien dat ook de wijze 

waarop de transfer in de klas plaatsgrijpt beïnvloed wordt door de (pedagogische) visie van de school, 

de samenstelling van het schoolteam en de gangbare praktijken. Bovendien stelden we vast dat 

leerlingen een meer schoolbrede transfer stimuleren en de leerkrachten en gemeente-ambtenaar de 

match tussen het Djapo-aanbod en speerpunten of prioriteiten in gemeente of lokale winkels zien als 

een belangrijke succesfactor van het traject. Die match leidt immers tot een (affectief) gedeelde 

belevingsruimte die de schoolmuren overstijgt, en het behandelde thema op lokaal niveau herkenbaar 

en vanzelfsprekend maakt voor de leerlingen. Het is ook die mogelijkheid tot herkenbaarheid voor 

leerlingen, die leerkrachten enthousiast maakt om in de klas de transfer te maken.   

8.1.5 Welke kenmerken van het professionaliseringsaanbod van Djapo leiden tot een 

succesvolle transfer naar de klaspraktijk? Zijn er belangrijke transferverschillen 

tussen begeleid en niet-begeleid aanbod?  

Kenmerken van het aanbod dragen beperkt bij tot de verklaring van variantie in transfer. Er zijn geen 

uitgesproken transferverschillen tussen het begeleid en het niet-begeleid aanbod. Er zijn ook geen 

transferverschillen tussen de verschillende types begeleid aanbod (workshop, nascholing en/of 

traject). Wel stellen we vast dat gebruikers van zowel gedrukt als gratis materiaal vaker transfer 

rapporteren dan gebruikers van enkel gedrukt materiaal. Gebruikers van gratis materiaal al dan niet 

in combinatie met gedrukt materiaal beoordelen de kwaliteit van het aanbod van Djapo ook 

positiever. Enerzijds lijkt het er op dat het gratis downloadbaar materiaal beter gewaardeerd wordt in 

termen van aansluiting en gebruiksvriendelijkheid dan gedrukt materiaal. Anderzijds is het ook 

mogelijk dat veelvuldige gebruikers of gebruikers van verschillende materialen van Djapo (gedrukt 

en downloadbaar materiaal) meer overtuigd zijn van de waarde van het educatieve aanbod en daarom 

juist meer materialen gebruiken, waardoor ze ook vaker transfer rapporteren.  

 

Verder stelden we vast dat gebruikers van begeleid aanbod significant minder scoren op 

zelfeffectiviteit dan de gebruikers van niet-begeleid aanbod. Zelfeffectiviteit op zijn beurt verklaart 

significant transfer. Op basis van het kwalitatief luik weten we dat de geïnterviewde leerkrachten van 

niet-begeleid aanbod doelbewust op zoek zijn naar lesmateriaal om het effectief in de klas te 

gebruiken. Bovendien zijn er indicaties dat gebruikers van het begeleid aanbod door de gemeente 

en/of school gestimuleerd worden om deel te nemen, maar niet altijd dezelfde motivatie en intentie 

hebben om met educatie voor duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan. Die basishouding verklaart 

misschien waarom ze minder geneigd zijn om zichzelf versterkt te vinden in het toepassen van 

educatie voor duurzame ontwikkeling na het aanbod. Ook Djapo-medewerkers geven aan dat ze 

bepaalde individuele kenmerken van leerkrachten (voldoende bereid en open voor EDO zijn) cruciaal 

achten om die zelfeffectiviteit van leerkrachten te kunnen beïnvloeden. Bovendien stellen enkele 

medewerkers dat ze in een context waarin leerkrachten weinig gemotiveerd zijn het aanbod en hun 

werkwijze in intensiteit moeten verminderen of minder verregaande doelen stellen. Tegelijk mogen 

we die bevinding niet te deterministisch opvatten. Een aanbod (zoals in casus 1) dat een cyclisch 
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verloopt kent, concrete tools aanreikt in combinatie met uitwisselingskansen tussen leerkrachten, 

beïnvloedt de zelfeffectiviteit en bereidheid van leerkrachten wel degelijk positief in de richting van 

een duurzame transfer. Voorwaarde lijkt ons enkel een minimumbereidheid, die vooral te vinden is 

in wat het traject aan meerwaarde kan betekenen voor hun leerlingen. 

 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het niet-begeleid aanbod eenvoudiger is, terwijl gebruikers 

van (bepaald) begeleid aanbod op een abstracter niveau (bv. rond de SDG’s) gedwongen worden na 

te denken over educatie voor duurzame ontwikkeling. Of zou het kunnen dat niet-begeleid aanbod 

minder weerstand oproept, omdat begeleid aanbod expliciet bepaalde overtuigingen of didactische 

praktijken kritisch bevraagt en zo doet twijfelen over bepaalde als vanzelfsprekend geachte 

praktijken? Het ervaren van een grotere uitdaging kan mogelijk minder leiden tot toegenomen 

zelfeffectiviteit, en uiteindelijk ook tot minder transfer. 

 

Hoewel er geen uitgesproken transferverschillen tussen de verschillende types van het aanbod 

gevonden werden, is er een indicatie dat kwaliteit kan samenhangen met transfer. De kwaliteit van 

het niet-begeleid aanbod hangt statistisch significant samen met transfer maar wordt niet-significant 

wanneer gecontroleerd wordt voor toegenomen zelfeffectiviteit en andere factoren. De kwaliteit van 

het begeleid aanbod hangt ook positief samen met transfer, maar is statistisch niet significant. Hier 

moet ook opnieuw de vraag gesteld worden in welke mate het effect van de kwaliteit van begeleiding 

getemperd wordt door een mix van situaties waarbij sommige leerkrachten eerder verplicht worden 

deel te nemen, terwijl andere leerkrachten zelf expliciet om het begeleid aanbod hebben gevraagd. 

8.1.6 In welke mate leidt het betalen van een bijdrage tot een groter engagement of 

vormt het net een drempel om aan de slag te gaan met Djapo? 

Het grootste deel van het aanbod van Djapo is betalend, maar soms worden navormingen door een 

gemeente gesubsidieerd en zijn er ook materialen die gratis en veelvuldig gedownload worden. 

Leerkrachten kunnen dus op een verschillende manier kijken naar de impact van de kostprijs. Een 

groot deel van de respondenten blijkt geen hinder te ondervinden van de aankoopprijs. De helft van 

de respondenten geeft aan noch een belemmering, noch een bevorderende impact te ervaren en bijna 

40% spreekt van een bevorderende invloed. Met andere woorden, deze respondenten vinden de prijs 

laag genoeg of gebruiken mogelijk gratis materiaal waardoor ze de lage of de afwezigheid van een 

aankoopprijs als een bevorderende factor beschouwen. Slechts een op de tien respondenten geeft aan 

dat de aankoopprijs een belemmerende factor is. Met andere woorden, de aankoopprijs blijkt slechts 

voor een kleine groep leerkrachten een duidelijke belemmering te zijn. De perceptie van de 

aankoopprijs als belemmerende of bevorderende factor lijkt ook niet significant samen te hangen met 

het type aanbod van de gebruikers. Het is wel belangrijk hierbij op te merken dat het gaat om 

respondenten die uiteindelijk gebruik hebben gemaakt van het aanbod. We hebben geen zicht op het 

aantal leerkrachten die, wanneer ze geïnteresseerd zijn in het materiaal, besluiten geen gebruik te 

maken van het aanbod van Djapo.  

 

Uit het kwalitatieve luik weten we dat leerkrachten zedenleer die geen of weinig steun krijgen van hun 

directie(s), aangeven dat ze geen betalend materiaal kunnen aankopen of begeleid aanbod kunnen 

volgen, zelfs al zijn ze hier vragende partij voor. Zij blijken in dat geval aangewezen op het gratis 

downloadbaar materiaal of de informele uitwisselingsmomenten die ze met hun collega’s zedenleer 

organiseren. 
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8.1.7 Wat zijn mogelijke aanbevelingen voor de toekomst , in het bijzonder m.b.t. de 

mogelijkheden voor Djapo om in te spelen op de (macro-)contextfactoren? 

Deze paragraaf is het resultaat van de input op basis van dit rapport (evaluatie) en een restitutie-

moment met het Djapo-team waar het team na een presentatie van de resultaten en enkele 

aanbevelingssporen mee verder nadacht over aanbevelingen voor de toekomst. Het eerste spoor zijn 

aanbevelingen om via begeleid en niet-begeleid aanbod in te spelen op klasniveau- en context, het 

tweede spoor doet suggesties voor acties met betrekking tot de contexten die de leerkracht in haar of 

zijn handelen beïnvloedt (zoals school, buurt, gemeente, leerlingen en ouders), en het derde spoor 

behandelt de kwestie in welke mate en hoe Djapo een rol kan spelen in onderwijsdynamieken- en 

problematieken op macroniveau.   

Spoor 1: Hoe systemische transfers inbouwen: nood aan professionaliseringsinitiatieven voor 

leerkrachten bestaande uit actiegerichte cycli met geïntegreerde feedback en reflectie   

Uit de evaluatie bleek dat het EDO-aanbod van Djapo in sommige vormen (cyclisch trajectverloop 

in combinatie met een transfer die ingebouwd is in het traject) of voor specifieke gebruikers 

(leerkrachten zedenleer en leerkrachten kleuteronderwijs) bijna automatisch leidt tot een (duurzame) 

transfer. Dergelijke transfer noemen we hier systemisch. Dit wil zeggen: de transfer maakt een 

integraal deel uit van het aanbodssysteem of het samenspel tussen gebruiker en aanbod zal 

automatisch tot een transfer leiden. Systemisch staat hier dus tegenover een toevallige, spontane of 

ad hoc transfer.  

Het inbouwen van systemische transfers is aan te bevelen. Het zet immers leerkrachten als 

vanzelfsprekend, maar begeleid aan om Djapo-aanbod te gebruiken en te integreren in hun lessen. In 

een begeleid traject met cyclisch verloop (jaarlijks terugkerend traject) en met mogelijkheden tot 

feedback, reflectie en uitwisseling, geeft een aanbod met systemische transfer een leerkracht 

bovendien meer kansen om in zelfeffectiviteit te groeien en op een bijna organische wijze vertrouwd 

te raken met de toepassing van duurzaamheidsthema’s en EDO-vaardigheden in de klas. Tegelijk 

sluit een systemische transfer vormen van spontane of ad hoc transfer niet uit. 

Op het restitutiemoment dacht het Djapo-team verder na over hoe ze in de toekomst dergelijke 

systemische transfer verder konden inbouwen in hun aanbod.  

Een eerste piste betreft aanbevelingen met betrekking tot de aanbodsstructuur. Zo werd voorgesteld 

om nascholingssessies of materiaal zo uit te werken dat leerkrachten aangezet worden om het aanbod 

meteen toe te passen in de eigen lespraktijk (aangepast aan hun context en thema’s). Dit kan in 

praktische of theoretische zin, zoals hen bijvoorbeeld tijdens de sessie al laten nadenken en laten 

neerschrijven hoe ze dit in hun eigen context zouden verwerken en toepassen. Interessant zou zijn 

hier nadien op terug te komen tijdens uitwisselingsmomenten of bij de evaluatie van de begeleiding. 

Ook het concept van train-the-trainer, dat nu al in enkele trajecten wordt toegepast, blijkt op dit punt 

veelbevolend. Het zet leerkrachten immers aan om meteen te gaan experimenteren en aanbod in hun 

klas toe te passen. Kenmerkend aan het organiseren van een systemische transfer op die manier is 

dat het een actiegerichte feedback- of reflectiecyclus generereert (cf. actie-onderzoek). Leerkrachten 

gaan expliciet en bewust vooraf, maar onder begeleiding of in een uitwisselingssetting, nadenken over 

een transfer, de actie uitvoeren (= transfer) en daarna, opnieuw onder begeleiding of in een 

uitwisselingssetting, reflecteren op hun actie en die verbeteren of aanpassen, waarna een volgende 

actiecyclus start. Dergelijke cyclus biedt daarbij zowel mogelijkheden om met begeleid aanbod positief 

in te spelen op het bekwaamheidsgevoel (zelfeffectiviteit) als op het gedragsniveau (effectief maken 

van een transfer en die voortdurend verbeteren). Een nadeel van dergelijke werkwijze is dat het 

kostelijker is. Een eenmalige of zelfs jaarlijks terugkerende workshop voor leerlingen zal niet volstaan 
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om deze cyclus in beweging te brengen. Vraag is of alle gemeenten (of scholen) bereid of in staat 

zullen zijn dergelijk aanbod te financieren. Bovendien moeten leerkrachten voldoende veiligheid 

ervaren zodat ze durven uitwisselen, met anderen op hun eigen praktijk reflecteren en, uiteindelijk, 

hun eigen lesstijl willen aanpassen of verbeteren.  

Volgens het Djapo-team is het ook mogelijk om in het niet-begeleid aanbod individuele leerkrachten 

te prikkelen tot een systemische transfer. Dit kan door in het aanbod heel bewust vragen op te nemen 

die hen prikkelen om zich de toepassing voor te stellen of die toepassing uit te werken (in plaats van 

gewoon klakkeloos over te nemen) en door reflectievragen toe te voegen voor nadien. Mogelijk 

zouden hiertoe ook digitale platforms met automatische feedback om leerkrachten (of zelfs een groep 

leerkrachten) hierin te prikkelen kunnen ontwikkeld en geïnstalleerd worden.  

Een actiegerichte professionaliseringcyclus waarin de transfer de actie vormt die voorbereidt en 

nadien verdiept of bereflecteerd wordt, vraagt ten tweede om een shift in de rol en betrokkenheid 

van de leerkracht in het professionaliseringsinitiatief. Die rol zal minder consumerend en meer actief 

worden. Leerkrachten zullen volgens het Djapo-team slechts bereid zijn voor dergelijke rol te kiezen 

als de begeleiders in staat zijn op maat te werken. Dit op maat werken vereist volgens hen dat 

begeleiders: 

 

- goed kunnen kijken en luisteren naar de beginsituatie: Welke tijd en ruimte hebben de leerkrachten 

voor wat Djapo vraagt?,  

- rekening houden met de motivatie van leerkrachten. Indien door de gemeente gefinancierd, kan dit 

soms minder sterk zijn bij aanvang (zie conclusies evaluatie).  

- de emotionele lading van leerkrachten in rekening brengen: in welke mate voelen zij zich 

bijvoorbeeld hierin op school ondersteund?  

- op hun tempo het aanbod weten op te bouwen (wat ook goed luisteren vraagt bij evaluaties). 

- aanvaarden dat leerkrachten in kleine stapjes werken en niet verwachten dat ze meteen de sprong 

zullen maken naar dé EDO-leerkracht.  

 

Een concrete werkvorm die de betrokkenheid van leerkrachten kan verhogen is volgens het Djapo-

team een aanbod in de vorm van of vanuit het principe van co-teaching (wat nu al gebeurt in de 

sessies voor het secundair onderwijs): ‘In co-teaching er is geen hiërarchie, begeleider en leerkracht werken samen. 

De begeleider legt niet op wat de leerkracht moet doen maar ondersteunt hem/haar in de verwerking in hun eigen 

praktijk. Dit kan al een eerste stap zijn.’ (verslag restitutiemoment, augustus 2019).  

Een derde en laatste piste om systemische transfers in te bouwen heeft te maken met het beter doen 

matchen van het aanbod met het profiel of de vraag van de leerkracht. Twee concrete voorstellen 

van het Djapo-team zaten op dat spoor. Het eerste betreft het voorstel om duidelijke linken te maken 

met de eindtermen, bijvoorbeeld door concrete voorbeelden te geven van hoe linken te leggen zijn 

met de leerplandoelen waaraan ze sowieso moeten werken (zie gelijkaardige aanbevelingen in Van 

Ongevalle e.a., 2015). Dit zal de kans verhogen dat leerkrachten het aanbod ook effectief zullen 

overnemen in hun klaspraktijk. Een tweede voorstel is om de communicatie naar leerkrachten te 

verbeteren door expliciet de link te maken met de actualiteit en de mogelijkheden van de aanpak van 

Djapo hierrond te highlighten (ook voor niet-begeleid aanbod).  

 

Spoor 2: Hoe schoolbrede verankering realiseren: in welke mate en hoe als Djapo contextfactoren 

beïnvloeden? 

 

Contextfactoren blijken significant samen te hangen met transfer. Met name de visie op school met 

betrekking tot duurzaamheid verklaart variantie in transfer. Hoe meer die visie volgens de leerkracht 
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EDO-gericht is, hoe vaker een transfer plaatsvindt. Hoewel de visie op een subjectieve manier werd 

gemeten, is deze perceptie van de leerkracht relevant, zeker in combinatie met de vaststelling dat 

slechts een minderheid van de leerkrachten na het Djapo-aanbod collega’s stimuleert om met 

duurzaamheidsthema’s te werken of EDO-vaardigheden toe te passen.  

 

Uit deze resultaten leren we vooral dat het proces naar een meer schoolbrede integratie van het 

Djapo-aanbod niet zozeer via (individuele) leerkrachten verloopt. Eerder is er een al aanwezige 

whole-school-approach rond EDO vereist (zowel qua thema’s als didactiek) die het team aanzet om 

de transfer op klas- en schoolniveau te maken. Bovendien blijken in het maken van een transfer ook 

leerlingen én de lokale verwevenheid van de school een meer actieve rol te spelen dan verwacht. 

Leerkrachten waarderen het bijvoorbeeld sterk dat Djapo-aanbod helpt om leerlingen affectief te 

verbinden met hun lokale omgeving en gemeente. Kortom, het belang van een whole-school-

approach vraagt dus niet alleen de aanwezigheid van een gunstige schoolvisie- en didactiek, maar ook 

de betrokkenheid (of op zijn minst de bereidheid tot betrokkenheid) van leerlingen én buurt / 

gemeente. 

 

Rekening houdend met die vaststellingen, is het de vraag of het volstaat om tools aan te reiken voor 

leerkrachten om op schoolniveau de schoolvisie te beïnvloeden. Belangrijker lijkt ons dat Djapo in 

deze de leerkrachten niet als intermediaire actoren, maar vooral als doelgroep bechouwt. Een 

duurzame transfer op klas- en schoolniveau blijft de uitkomst, maar de actoren die de context 

uitmaken van leerkrachten (school(team), leerlingen, ouders, buurtactoren / gemeente) worden dan 

de intermediaire actoren. Dit betekent dat bij het ontwikkelen of implementeren van aanbod ook best 

rekening wordt gehouden of ingespeeld wordt op (de rol van) die intermediaire actoren. Djapo heeft 

bijvoorbeeld een uitstekende, en unieke reputatie als het gaat om het betrekken van gemeenten en 

leerlingen (zie voor dit laatste, Juchtmans & Knipprath, 2016). De analyse van de cases liet zien dat 

het aanbod inspeelt op doelstellingen op gemeentelijk niveau en op de leerlingen, en zo ook 

leerkrachten kan bekoren om zich te engageren voor het Djapo-aanbod. Vermeld werden onder 

andere het lied voor het slotevent en de mogelijkheden die gemeentelijke overheden zien in het 

Djapo-aanbod om bepaalde speerpunten te realiseren (zoals vormen van wereldburgers of promoten 

van de gemeente als fairtrade-gemeente).  

 

Op schoolniveau kregen we de indruk dat het Djapo-aanbod weinig tot geen bepalende rol speelt. 

Dit was zelfs niet in casus 3 het geval, waar het Djapo-aanbod wel het concrete startschot inluidde 

van een proces op schoolniveau en dit proces versterkte, maar het de school niet op dit spoor bracht 

(het waren de directie en teamleden die dit wilden opstarten). Wellicht kunnen gemeenten, in 

combinatie met hun aanbod tot financiering, meer die initiërende rol spelen. Vraag blijft dan of Djapo 

wel actief interventies moet organiseren om een whole-school-approach rond EDO te genereren. Of 

is het beter om, zoals in casus 3 het geval was, ervoor te kiezen om versterkend en faciliterend te 

werken aan een al beginnend EDO-draagvlak op schoolniveau die transfers op klasniveau gunstig 

kunnen beïnvloeden?  

 

De Djapo-medewerkers op het restitutiemoment stelden zich dezelfde vraag, maar het antwoord 

bleef open. Enerzijds werd geopperd om aanbod te voorzien voor directies (niveau schoolbeleid) of 

participatieve schooltrajecten uit te tekenen waarin men samen met de school tot die gunstige EDO-

visie kan komen. Op dit moment worden hiervoor al technieken en aanbod ontwikkeld. Maar ook 

dan klinkt het dat cruciaal is dat er wel al een bepaald startklimaat aanwezig moet zijn in de school en 

dat de participatie van andere actoren verzekerd moet zijn (zoals ouders, leerlingen en leerkrachten). 

Tools, intuïtie en gezond boerenverstand zijn nodig om dit startklimaat vast te stellen en hierop in te 

spelen. Als het gaat om participatieve trajecten is het wel belangrijk te aanvaarden dat Djapo vooraf 

niet weet wat het eindproduct gaat zijn en hoe EDO hierin een plaats zal krijgen. Dit kan men niet 
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vooraf opleggen. Wel kan men als Djapo beslissen dat haar rol stopt als EDO niet wordt 

meegenomen of als het startklimaat niet rijp is (het is niet de taak van Djapo om bijvoorbeeld aan 

conflicthantering te doen). Vraag is tevens of het altijd nodig is of de taak is van Djapo om te werken 

aan (het vaak trage proces) van visie-ontwikkeling. Mogelijk is ook hier om niet enkel op leerkracht-

, maar ook op teamniveau eerder actiegericht te werken en teams succeservaringen met het Djapo-

aanbod te laten opdoen om de gunstige voedingsbodem voor een transfer te creëren. Casus 3 laat 

evenwel zien dat ook dan de verwachtingen van scholen niet al te hoog mogen zijn, een goede 

communicatie over de doelstelling van het traject en voldoende tijd en ruimte voor feedback, 

noodzakelijk zijn.  

 

Spoor 3: de rol van Djapo in het mee bijdragen aan oplossingen voor onderwijsproblematieken op 

macroniveau 

Uit dit onderzoek blijkt dat leerkrachten en leerlingen het verhalenboek ‘Gloob & Teo: feest in het bos’ 

vaak spontaan gebruiken als (voor)leesboek. Gekoppeld aan PIRLS-onderzoek dat uitwijst dat het 

begrijpend lezen in het Vlaamse lagere onderwijs er op achteruit gaat en onder het West-Europese 

niveau ligt (VLOR, 2018), roept die bevinding de vraag op of hier geen opportuniteiten voor Djapo 

liggen om mee bij te dragen aan oplossingen voor deze problematiek. Hoewel de VLOR stelt dat de 

PIRLS-data genuanceerd moeten geïnterpreteerd worden, is er zonder twijfel van een problematiek 

sprake, aangezien de data wijzen op een gestage daling sinds 2006.  

 

Kunnen begrijpend lezen is essentieel voor leerlingen. Het is niet alleen een basiscompetentie vanaf 

de basisschool tot in het hoger onderwijs, maar ook een noodzakelijke voorwaarde om 

maatschappelijk te kunnen participeren. Of zoals Tielemans e.a. (2017) stellen: ‘Mensen moeten vandaag 

meer dan ooit in staat zijn om een nooit geziene overvloed aan geschreven informatie doelgericht, kritisch en adequaat 

te hanteren’. Dit wil ook zeggen dat het niet volstaat dat leerlingen de grammaticale structuur en 

woordenschat van een tekst kennen om te begrijpen wat er precies staat, maar dat ze ook in staat 

moeten zijn de tekst te interpreteren en te evalueren (wat reflectie vereist) en hun mening hierover te 

vormen. Het (Duitse) model dat de VLOR (2018) in haar adviestekst gebruikt, maakt in detail 

duidelijk welke competenties dit vereist (zie figuur 8.1 ). Volgend voorbeeld van een goede praktijk 

van een school die erg goed scoort op de PIRLS laat zien hoe dit concreet vorm gegeven wordt 

(Klasse, 3 september 201810). Cruciaal is dat de school niet kiest om een tekst te lezen en daar vragen 

bij te beantwoorden noch voor een bepaalde leesmethode. Wel werken zij binnen wereldoriëntatie 

vanuit de actualiteit (kranten) in een opbouwende leerlijn vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde 

leerjaar. Daarbij lezen leerlingen teksten uit de krant, stellen ze dit voor en bespreken ze het met 

andere leerlingen waarna ze hun mening over het onderwerp vormen. In het vijfde en zesde leerjaar 

volgen leerlingen ook specifieke onderwerpen in de kranten (zoals klimaat) en gaan ze dieper op het 

thema in. De directeur vertelt: “Drie stappen zijn essentieel. Onze leerlingen moeten altijd eerst lezen, dan 

verwerken wat ze lezen door een mening te vormen of dieper op het onderwerp in te gaan en tot slot de inhoud op een 

andere manier teruggeven aan de groep. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Kunnen weergeven of uitleggen wat je 

gelezen hebt, er iets mee doen. De kracht is dat het gaat om echte communicatie. Daarom lees je ook in het ‘echte leven’. 

Begrijpend lezen is meer dan een tekst lezen en vragen invullen.” (uit: Klasse, 3 september 2018)           

 

 

10 https://www.klasse.be/147692/een-goed-leesbeleid-hoe-doe-je-dat/ 
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Figuur 8.1 Theoretische structuur begrijpend lezen 

 
Bron: VLOR (2018)  

Een vraag die een organisatie als Djapo zich zou kunnen stellen is hoe hun (toekomstig) aanbod in 

tekstvorm over duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde EDO-vaardigheden leerkrachten 

competenter kan maken om het begrijpend lezen van hun leerlingen te bevorderen zodat die 

leerlingen gefundeerde keuzes leren maken in functie van een meer duurzame samenleving (wat de 

finale doelstelling is van Djapo). Dit vraagt van Djapo niet per definitie dat ze hierrond een aparte 

didactiek gaat uitwerken. Eerder gaat het erom dat Djapo leerkrachten of scholen duidelijk maakt dat 

een bepaald gebruik van haar aanbod aan teksten rond duurzaamheidsthema’s en daaraan gekoppelde 

EDO-vaardigheden (ook) het begrijpend lezen van leerlingen kan bevorderen. De hierboven 

beschreven praktijk kan daarbij gelden als inspiratie. Alleszins is het zo dat als leerkrachten zien of 

ervaren dat Djapo-aanbod dit mee kan realiseren (via een geïntegreerde aanpak bijvoorbeeld, zoals 

de leerkracht uit de gemeentelijke school van casus 2), ze meer geneigd zullen zijn dit Djapo-aanbod 

ook effectief te gebruiken in de klas. We denken daarbij dat met name een vaardigheid als 

systeemdenken kan bijdragen aan meer inzicht in de relatie tussen tekstdelen en het gebruiken van 

informatie-elementen uit de tekst, maar eveneens helpt om over structuren te reflecteren (zie model 

VLOR, figuur 8.1). Kortom, het is belangrijk voor de professionalisering van de leerkracht dat Djapo 

tools aanreikt die hen doet inzien dat ze het materiaal van Djapo ook kunnen inzetten voor begrijpend 

lezen, bv. hoe systeemdenken helpt bij begrijpend lezen. Dergelijk idee zit al in het nieuwe leerplan 

lager onderwijs van het katholiek onderwijs (ZILL) waar aan taligheid en begrijpend lezen gewerkt 

wordt via interessante teksten.  

 

Op het restitutiemoment klonken tot slot nog enkele concrete te onderzoeken mogelijkheden die 

vooral inhaakten op een doelgericht gebruik van de verhalenboeken in relatie tot begrijpend lezen: 

 

- De werkvormen systeemdenken en creatief denken zou men als instrument kunnen aanbieden bij 

de verhalen- en leesboeken en zo ook de link maken met begrijpend lezen. Dit vraagt wel dat men 

extra materiaal ter beschikking stelt bij de boekjes. De werkvormen staan nu in de methodeboeken 

maar als de leerkracht die niet heeft of aankoopt, heeft hij/zij hier geen toegang toe. Dit zou men 

eventueel via aparte fiches ter beschikking kunnen stellen voor leerkrachten die de boeken 

aankopen. 

- Men zou ook visueel kunnen inzetten op de teksten die Djapo in workshops en nascholingen 

gebruiken om leerlingen meer tekstgevoel te geven (alinea’s, vet, afbeeldingen) en hen dan testen 

of ze de tekst begrijpen, bv. via een visueel denkinstrument.  
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- Ook in de werkvormen kan men inzetten op de leesbaarheid ervan voor de leerkracht. Die 

leesbaarheid wordt best al afgetoetst bij de ontwikkeling van materiaal.  

- Ook in workshops stellen de medewerkers vaak vragen die te maken hebben met begrijpend lezen, 

dus is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Men merkt wel dat bij een workshop in de 

klas er nu geen tijd is om daar specifiek op te werken.  
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bijlage 1 Vragenlijst survey 

 

 

bijlage 2 Rechtbankspel 

Duur: 75 minuten 

Aantal: max. 25 deelnemers of één klas 

Inhoudelijk: fair trade: eerlijke koffie met werkvormen systeemdenken 

Prijs RECHTBANKSPEL: € 200 (incl. 1 wereldkaart) 

 

Het is niet eerlijk! Zo kan het niet langer! De koffieboeren in Congo gaan niet meer akkoord met hoe 

de koffiehandel verloopt. Ze roepen alle partijen die iets te maken hebben met de koffiehandel voor 

de rechter. 

 

Koffieboeren voor de rechter 

De leerlingen krijgen de kans om zich in te leven in een personage uit de koffiehandel. Ze bedenken 

argumenten om hun standpunten te verdedigen en gaan dan in debat om een oplossing te zoeken 

voor het probleem. Kunnen ze een oplossing vinden waarmee iedereen tevreden is? 

 

Systeemdenken en fair trade 

In de workshop passen we een werkvorm systeemdenken toe op het thema fair trade. Door middel 

van het rechtbankspel leren de leerlingen om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem 

te kijken en begrijpen ze zo beter waarover het gaat. 

 

Eerlijk duurt nog langer 

Deze workshop maakt deel uit van het traject ‘Eerlijk duurt nog langer’ in samenwerking met Oxfam 

Wereldwinkels. Hierbij hoort het online lessenpakket ‘Eerlijk duurt het langst’ (Oxfam-

Wereldwinkels) en/of de kaartenset ’Aan de slag met de wereld’ (Djapo). Je kan hierbij ook een 

nascholing of coaching ‘Aan de slag met eerlijke handel’ boeken. 

 

Bron: website Djapo - https://djapo.be/workshop-koffie-verkeerd/ 



Beste leerkracht, 

Van harte bedankt om deel te nemen aan deze bevraging over het educatief aanbod van Djapo. Met deze bevraging wil Djapo weten
wat u van hun lesmaterialen of begeleiding vindt sinds 2017-2018. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.
Deelname is vrijwillig. Anonimiteit is gegarandeerd en het databeheer is in lijn met de GDPR-privacyrichtlijn van de Europese
Commissie. De resultaten van de bevraging worden verwerkt door de KU Leuven. 

Heeft u nog vragen? U kan de onderzoekers van de KU Leuven bereiken via heidi.knipprath@kuleuven.be. 

Met vriendelijke groeten, 

Djapo

Onderstaande vragen gaan enkel over het educatief aanbod dat u sinds 2017-2018 tot nu  heeft gebruikt.

1. Van welk educatief aanbod heeft u sinds 2017-2018 gebruik gemaakt? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.

*

Workshop in de klas

Nascholing voor leerkrachten(teams)

Traject (een combinatie van meerdere contactmomenten
zoals workshops, nascholingen, een evaluatie)

Gedrukt educatief materiaal

Gratis educatief materiaal gedownload (Wereldlesideeën)

Overige (geef nadere toelichting)



 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord

Er was voldoende
interactie tijdens de
begeleiding

De duur van de
begeleiding was gepast
om voldoende bij te
leren

Vaardigheden konden
actief ingeoefend
worden

De begeleider hield
rekening met mijn/onze
noden

Er was voldoende
ondersteuning van de
directie

De begeleider was
een expert in
duurzaamheidsthema’s

De begeleider had
voldoende expertise op
het gebied van
werkvormen

De begeleider hield
rekening met mijn /
eigen expertise

Er was voldoende tijd
voor reflectie

De begeleider toonde
hoe ik in de klaspraktijk
bepaalde werkvormen
kan inzetten.

2. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen over de begeleiding (workshop, nascholing of
traject) die u gekregen heeft?

*



 
Helemaal niet

waardevol Niet waardevol Neutraal Waardevol Zeer waardevol
Niet van

toepassing

De ondersteuning door
de gemeente

De vorming gebeurde
samen met collega's

Uitwisseling van
ervaringen met andere
scholen was mogelijk

De begeleider kwam in
de klas kijken en
feedback geven over
mijn klaspraktijk

Informatie over
werkvormen voor
filosoferen,
systeemdenken, creatief
denken en/of
actiegericht werken

Begeleiding op maat

Overige (geef nadere toelichting)

3. In welke mate vond u de volgende aspecten van het begeleid aanbod (workshop, nascholing of traject)
waardevol?

*



 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord

Het educatieve
materiaal sluit aan op de
leerplannen van mijn
koepel/net

De werkvormen kunnen
gemakkelijk in een
nieuwe context
toegepast worden

Het lesmateriaal is kant-
en-klaar en kan
gemakkelijk
geïntegreerd worden in
de klaspraktijk

Het lesmateriaal kan
gemakkelijk aangepast
worden

4. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen over het educatieve materiaal van Djapo? 

Het educatieve materiaal bestaat uit het materiaal dat u kreeg of gebruikte tijdens de begeleiding en/of het
materiaal dat u heeft gekocht of gedownload.

*



 
Helemaal niet

waardevol Niet waardevol Neutraal Waardevol Zeer waardevol
Niet van

toepassing

Inhoudelijke kennis over
de
(duurzaamheids)thema's

Informatie over
werkvorm(en)

Vormgeving van het
lesmateriaal

Informatie over hoe je
filosoferen kan
stimuleren in de klas

Informatie over hoe je
systeemdenken kan
stimuleren in de klas

Informatie over hoe je
creatief denken kan
stimuleren in de klas

Informatie over hoe je
leerlingen kan stimuleren
om actie te ondernemen

Geen of lage
aankoopprijs van de
materialen

Overige (geef nadere toelichting)

5. Welke aspecten van het educatieve materiaal van Djapo heeft u als waardevol ervaren?*



 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal
akkoord

N.v.t., dit was al
zo voordat ik

gebruik maakte
van het aanbod

duurzaamheidsthema’s
te behandelen in de klas
a.h.v. kant-en-klaar
materiaal van Djapo

duurzaamheidsthema’s
te behandelen met eigen
ontwikkeld materiaal

bij te dragen aan een
duurzame
schoolomgeving

6. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen over het educatief aanbod van Djapo
(begeleiding en/of materialen)?

Dankzij het educatief aanbod van Djapo voel ik me bekwamer om ...

*

 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal
akkoord

N.v.t., dit was
al zo voordat

ik gebruik
maakte van
het aanbod

N.v.t., dit
kwam niet

aan bod in het
materiaal/de
navorming

met leerlingen te
filosoferen

systeemdenken bij
leerlingen te stimuleren

leerlingen creatief te
laten denken

een actiegericht project
op te zetten waarbij
leerlingen zelf leren actie
te nemen voor een
duurzamere wereld

7. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Dankzij het educatief aanbod van Djapo voel ik me bekwamer om ...

*



 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal
akkoord

N.v.t., dit was al
zo voordat ik

gebruik maakte
van het aanbod

behandel ik vaker
duurzaamheidsthema's
a.h.v. kant-en-klaar
materiaal van Djapo

behandel ik vaker
duurzaamheidsthema's
met eigen ontwikkeld
materiaal

belicht ik vaker een
thema vanuit
duurzaamheid

stimuleer ik vaker mijn
collega’s om te werken
rond
duurzaamheidsthema’s

stimuleer ik vaker mijn
collega’s en/of directie
om bij te dragen aan een
duurzame
schoolomgeving

8. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Dankzij het educatief aanbod van Djapo ...

*

 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord
Helemaal
akkoord

N.v.t., dit was
al zo voordat

ik gebruik
maakte van
het aanbod

N.v.t., dit
kwam niet

aan bod in het
materiaal/de
navorming

filosofeer ik vaker met
leerlingen

stimuleer ik vaker
systeemdenken bij
leerlingen

stimuleer ik vaker
creatief denken bij
leerlingen

zet ik vaker een
actiegericht project op
waarbij leerlingen zelf
leren actie te nemen voor
een duurzamere wereld

9. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Dankzij het educatief aanbod van Djapo ...

*





10. Welke vaardigheid of vaardigheden kwamen aan bod tijdens de begeleiding en/of in het materiaal dat u
gebruikte? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

*

 Systeemdenken

Creatief denken

Filosoferen

Actiegericht werken

Ik weet het niet

11. Welke thema's kwamen aan bod tijdens de begeleiding en/of in het materiaal dat u gebruikte?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

*

De SDG’s

Water

Fair trade

Grondstoffen

Klimaat

Bos

Mensen- & kinderrechten

Ik weet het niet

Overige (geef nadere toelichting)

 
Helemaal niet

akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord

De
duurzaamheidsthema’s
in het aanbod van Djapo
zijn voor zowel jongens
als meisjes interessant

De werkvormen van
Djapo zijn zowel voor
jongens als meisjes
motiverend

Djapo gebruikt
genderneutrale beelden
in het aanbod

12. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?*



 
Belemmerde sterk

Belemmerde in
zekere mate

Noch belemmering,
noch bevordering

Bevorderde in
zekere mate Bevorderde sterk

Visie van de directie
m.b.t. educatie voor
duurzame ontwikkeling

Visie van collega-
leerkrachten m.b.t.
educatie voor duurzame
ontwikkeling

Tijd

Motivatie van de
leerlingen

Vaardigheden van de
leerlingen

De gemeente

Verwachtingen van de
ouders

Verwachtingen van de
maatschappij m.b.t.
duurzaamheid

De aankoopprijs van het
aanbod

Overige (geef nadere toelichting)

13. Belemmerden of bevorderden de volgende aspecten het aanwenden en implementeren van het
aanbod van Djapo?

*



14. Wanneer maakte u voor het eerst gebruik van het educatief aanbod van Djapo?*

Voor 2017-2018

In 2017-2018 of later

Ik weet het niet

15. Heeft u ooit gebruik gemaakt van het aanbod van andere educatieve aanbieders m.b.t.
duurzaamheidsthema's?

*

Ja

Nee

16. Hoeveel jaren heeft u reeds les gegeven in het basisonderwijs (dit schooljaar inbegrepen)?*

3 jaar of minder

4 tot 6 jaar

7 tot 9 jaar

10 jaar of meer

17. Geeft u momenteel les in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs?*

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs 1ste graad

Lager onderwijs 2de graad

Lager onderwijs 3de graad

Overige (geef nadere toelichting)

18. Wat is uw geslacht?

Man

Vrouw

X



19. Heeft u aanbevelingen voor Djapo?

20. Dajpo zou graag de antwoorden op evaluatieformulieren die u eventueel na een begeleiding heeft
ingevuld, willen laten koppelen door de onderzoekers met de antwoorden op deze vragenlijst. Zo krijgen
de onderzoekers meer informatie over hoe u toen een specifieke begeleiding ervaarde. De informatie wordt
anoniem verwerkt.

Indien u hiermee akkoord gaat, gelieve hier uw naam in te vullen.

Van harte bedankt voor uw deelname aan de vragenlijst.
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bijlage 3 Methodische aanpak verklarende 

analyse 

De analyse van het kwantitatieve luikt bevat een onderzoek naar de kenmerken die variantie in 

antwoorden op de vragen met betrekking tot de transfer van het aanbod in de klas kunnen verklaren. 

Het gaat om individuele kenmerken (geslacht, onderwijservaringen, al dan niet ancien zijn, en het al 

dan niet gebruik hebben gemaakt van een ander aanbod, onderwijsniveau en zelfeffectiviteit), 

kenmerken van het educatief aanbod zelf (type en kwaliteit) en contextfactoren (verwachtingen, 

motivatie en vaardigheden van leerlingen en ouders, visie van directie en collega-leerkrachten, 

verwachtingen van de maatschappij). Deze bijlage beschrijft de methodische aanpak die leidde tot de 

in het rapport weergegeven resultaten.  

 

In model 1 kijken we naar het verband tussen transfer van de leerkracht enerzijds en individuele 

kenmerken anderzijds. In model 2 komt het verband tussen transfer en de kenmerken van het aanbod 

aan bod, in model 3 het verband tussen transfer en contextfactoren. In model 4 nemen we alle 

kenmerken tezamen. Op die manier komen we te weten welke effecten statistisch significant blijven, 

na controle van andere variabelen, en welke effecten niet significant en/of kleiner worden. Wanneer 

een effect niet significant of kleiner wordt na controle van andere variabelen, betekent dit doorgaans 

dat het effect gemedieerd wordt via andere variabelen. Zo kan er bijvoorbeeld een verband zijn tussen 

variabele X (bv. zelfeffectiviteit) en transfer, maar ook tussen variabele Y (kwaliteit aanbod) en 

transfer. Wanneer echter X en Y ook samenhangen, dan zal vaak het sterkere effect significant blijven 

en het andere effect niet significant of kleiner worden. Zo stellen we vast dat zelfeffectiviteit 

samenhangt met kwaliteit van het aanbod (zie tabel 1.2 in bijlage 1), maar een groter effect heeft dan 

kwaliteit van het aanbod (zie tabel 6.2 paragraaf 6.3). Dit impliceert dat kwaliteit van het aanbod een 

impact kan hebben op zelfeffectiviteit en dat zelfeffectiviteit een impact heeft op transfer. Het effect 

van de kwaliteit van het aanbod op transfer gaat dus via zelfeffectiviteit. 

 

Transfer van de leerkrachten werd gemeten aan de hand van de vijf items in tabel 5.4. Op basis van 

een factoranalyse werden factorscores berekend voor een nieuwe schaal ‘transfer’. De 

betrouwbaarheid van de schaal is hoog: Cronbach’s alpha bedraagt 0,881. De respondenten die ‘dit 

was al zo voordat ik gebruik maakte van het aanbod’ antwoordden, werden uit deze schaalconstructie 

en onderstaande analyses verwijderd. Zelfeffectiviteit werd gemeten aan de hand van de drie items 

uit tabel 5.1. Cronbach’s alpha bedraagt respectievelijk 0,711. Er werd verder een schaal gecreëerd op 

basis van factoranalyse voor de kwaliteit van het begeleid (alle items van tabel 3.3) en niet-begeleid 

aanbod (alle items van tabel 3.1). Cronbach’s alpha bedraagt respectievelijk 0,886 en 0,835. De schalen 

voor bevorderende schoolcontextfactoren m.b.t. leerlingen, ouders en tijd (laatste vier items van tabel 

4.1) en collega-leerkrachten en directie (eerste twee items van tabel 4.1) hebben een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt van respectievelijk 0,720 en 0,721. Waarden boven 0,700 wijzen op een 

goede betrouwbaarheid. Transfer werd ook gemeten door te kijken naar de verschillende EDO-

vaardigheden afzonderlijk: actiegericht werken, systeemdenken, creatief denken en filosoferen (zie 

tabel 1.2 in bijlage 1). De resultaten van de multivariate analyses worden niet in dit hoofdstuk 

besproken, maar enkel weergegeven in bijlage 1 omdat enerzijds de steekproef per EDO-vaardigheid 
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beperkt is en anderzijds omdat de resultaten min of meer in dezelfde richting wijzen als de resultaten 

die in dit hoofdstuk worden besproken. 

 

In tabel 6.1 wordt gekeken naar de verklarende factoren voor transfer voor zowel het begeleid als het 

niet-begeleid aanbod. Hierdoor kunnen we nagaan of de aard van het gebruikte aanbod samenhangt 

met transfer. In tabel 6.2 en tabel 6.3 wordt gekeken naar de verklarende factoren voor transfer bij 

het gebruik van het begeleid en bij het gebruik van het niet-begeleid aanbod afzonderlijk. In deze 

twee laatste tabellen kan nagegaan worden in welke mate de kwaliteit van het aanbod samenhangt 

met transfer. 

 

In de drie tabellen onderaan worden de gestandaardiseerde parameterschattingen weergegeven. 

Hierdoor kunnen de effecten in termen van grootte met elkaar vergeleken worden. Statistische 

significantie wordt weergegeven aan de hand van sterretjes. Drie sterretjes geven statistische 

significantie weer op het niveau van 0,01, twee op het niveau van 0,05, één op het niveau van 0,1. In 

de literatuur wordt het significantieniveau 0,05 het vaakst gebruikt. Omdat we echter met een relatief 

kleine steekproef van leerkrachten werken, kan een streng significantieniveau leiden tot een hogere 

kans op Type II fouten. Een Type II fout is het trekken van een conclusie dat er geen statistisch 

significant verband is wanneer er in de praktijk wel een verband is en dit met een grotere steekproef 

waargenomen zal worden. Daarom hanteren we een minder streng significantieniveau van 0,1 als het 

vereiste minimum.  

 

Informatie over statistische significantie wordt best samengenomen met informatie over de 

effectgroottes (Cohen, 1992; Durlak, 2009) . Cohen (1988) stelde een tentatief kader voor om 

effectgroottes te kunnen interpreteren, waarbij effectgroottes vanaf 0,100 betekenisvol maar klein 

zijn, effectgroottes vanaf 0,300 medium zijn en vanaf 0,500 groot zijn. Er wordt veelvuldig 

gerefereerd naar dit interpretatiekader, maar de interpretatie van effectgroottes kan verschillen van 

onderzoeksdomein tot onderzoeksdomein. Het is belangrijk om naar voorgaand onderzoek te kijken 

en naar de effectgroottes die in een specifiek onderzoeksdomein gevonden worden om te kunnen 

interpreteren of een gevonden effectgrootte als klein, middelmatig of groot beschouwd kan worden. 

In onderwijseffectiviteitsonderzoek met leeruitkomsten als afhankelijke variabele zijn effectgroottes 

vanaf 0,200 beleidsrelevant en kunnen deze effecten moeilijk als ‘klein’ bestempeld worden (Durlak, 

2009). 
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bijlage 4 Bijkomende analyseresultaten (tabellen) 

Tabel 4.1 Verband tussen zelfeffectiviteit m.b.t. EDO en individuele, context- en aanbodkenmerken 

(gestandaardiseerde parameterschattingen) naar aard van het professionaliseringsaanbod  

 Zelfeffectiviteit    
begeleid en niet-
begeleid (N=93) 

Zelfeffectiviteit    
niet-begeleid      

(N=73) 

Zelfeffectiviteit    
begeleid     
(N=43) 

Man 0,024 0,001 0,361 

Ervaring >4 jaar (REF)    

Ervaring = 4 tot 9 jaar 0,233 0,243 -0,148 

Ervaring = 10 jaar of meer 0,227  0,300* 0,082 

Eerste gebruik voor 2017-2018     0,289***          0,193 0,109 

Onderwijsniveau = kleuteronderwijs (REF)    

Onderwijsniveau = lager onderwijs (specifieke 
graad) 

0,227 0,199 0,061 

Onderwijsniveau = alle graden lager onderwijs 0,091 -0,081 -0,078 

Onderwijsniveau = secundair onderwijs 0,079 0,122            -0,323 

Onderwijsniveau = overige    0,262**  0,223* 0,163 

Aanbod andere educatieve aanbieder 0,041          0,058 -0,209 

Kwaliteit aanbod           0,256**            -0,016 

Type aanbod = gedrukt materiaal (REF)    

Type aanbod = gratis materiaal  0,300*  

Type aanbod = gedrukt en gratis materiaal   0,427**  

Type aanbod = workshop (REF)    

Type aanbod = nascholing   -0,154 

Type aanbod = traject   0,188 

Type aanbod = gemengd   0,171 

Type aanbod = niet-begeleid (REF)    

Type aanbod = begeleid           -0,201*   

Type aanbod = begeleid en niet-begeleid 0,090   

Leerlingen en ouders (niveau, verwachtingen)    0,248** 0,178             0,141 

Visie van directie en collega-leerkrachten 0,140 0,027 0,080 

Verwachtingen van de maatschappij 0,116 0,118 0,304 

Verklaarde variantie 0,303 0,415 0,464 
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Tabel 4.2 Verband tussen het stimuleren van EDO-vaardigheden in de klas en individuele, context- en 

aanbodkenmerken (gestandaardiseerde parameterschattingen; N=48) 

 Systeem-
denken 
(N=50) 

Creatief 
denken 
(N=58) 

Filosoferen 
(N=39) 

Actiegericht 
werken 
(N=52) 

Man 0,167 -0,112 -0,045 -0,048 

Ervaring >4 jaar (REF)     

Ervaring = 4 tot 9 jaar 0,020 -0,016 -0,218 -0,037 

Ervaring = 10 jaar of meer -0,109 -0,192 -0,200 -0,059 

Eerste gebruik voor 2017-2018 0,194 0,030 -0,025 0,153 

Onderwijsniveau = kleuteronderwijs (REF)     

Onderwijsniveau = lager onderwijs (specifieke 
graad) 

0,210 -0,077 0,132 -0,073 

Onderwijsniveau = alle graden lager 
onderwijs 

0,233 0,127 0,132 -0,051 

Onderwijsniveau = secundair onderwijs 0,045 0,009 -0,062 -0,046 

Onderwijsniveau = overige -0,045 -0,086 0,183 -0,163 

Aanbod andere educatieve aanbieder -0,064    0,243 * 0,080 -0,098 

Zelf-effectiviteit        0,610 ***       0,550 
*** 

      0,722 ***       0,436 *** 

Type aanbod = niet-begeleid (REF)     

Type aanbod = begeleid -0,040 0,148 0,115     -0,380 ** 

Type aanbod = begeleid en niet-begeleid -0,062     0,298 ** 0,018 -0,003 

Leerlingen en ouders (niveau, verwachtingen) -0,500 0,147 -0,027 0,051 

Visie van directie en collega-leerkrachten 0,183 -0,015 0,136 0,198 

Verwachtingen van de maatschappij -0,034 -0,037 -0,057 0,016 

Verklaarde variantie 0,517 0,570 0,758 0,573 
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