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Voorwoord
Beste lezer,
Kinderen en jongeren staan elke dag voor keuzes en uitdagingen. Soms gaat
het om kleine vragen, zoals ‘Welk T-shirt trek ik aan?’ of ‘Gebruik ik stiften of
potloden voor deze tekening?’. Maar steeds vaker worden ze geconfronteerd
met complexere kwesties:
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• Hoe zal de wereld eruit zien als ik volwassen ben?
• Als de energieprijzen stijgen, zou ik dan nog wel elke dag een warme douche
nemen?
• Mijn beste vriend voelt zich down. Hoe kan ik hem helpen?
Djapo wil kinderen en jongeren
leren omgaan met vragen waarop er
niet meteen een pasklaar antwoord
bestaat. Daarom onderzoeken we
samen met scholen hoe zij zich via
maatschappelijke vraagstukken verder
kunnen ontwikkelen en verder
kunnen leren.

“Onze visuele denkinstrumenten
helpen jonge mensen om – samen
of alleen – doelgericht over een
complex thema na te denken”

Djapo zet bijvoorbeeld al jaren in op denkonderwijs, waarbij we kinderen 		
en jongeren stimuleren om bewust na te denken. We maken daarbij vaak
gebruik van visuele hulpmiddelen. Want leerlingen kunnen hun eigen
leerproces makkelijker in de gaten houden als ze de ideeën en inzichten
verzameld zien staan op een blad of op een bord. De visuele hulpmiddelen
helpen hen om hun ideeën te structureren en met anderen te bespreken.
In 2021 bundelden we onze ervaring hierin. Dat resulteerde in zeven visuele
denkinstrumenten die inzicht geven in je denkproces en die je helpen om
alleen of samen met anderen doelgericht over een vraag na te denken. We werkten
ze uit zodat leerkrachten er meteen mee aan de slag kunnen in de klas.
Door zulke praktische handvaten te ontwikkelen en
bekend te maken in het onderwijs, ondersteunen we
scholen die jonge mensen helpen navigeren in een
constant evoluerende wereld. Precies uit die missie
put ons team kracht en enthousiasme. Want we weten:
samen kunnen we een verschil maken.
Veel leesplezier,

Kaat Boon
Directeur Djapo vzw

Djapo in evolutie
Djapo zit boordevol ambitie. Dat kon u al lezen in het vorige jaarverslag.
We willen onze ondersteunende rol naar het onderwijs verder waarmaken
door steeds meer in te zetten op onderbouwde, aan de praktijk getoetste
kaders, methodes en lesmaterialen. Door inhoudelijk te innoveren en door
een integere, daadkrachtige en flexibele organisatie te zijn, kunnen we onze
strategische netwerken versterken en onze brugfunctie tussen praktijk,
theorie en beleid beter realiseren. Deze stappen hebben we in 2021 gezet:

1. Bruggenbouwer tussen praktijk, 			
theorie en beleid
In 2021 ondernamen we concrete acties om nog meer als bruggenbouwer te kunnen
optreden tussen onderwijspraktijk, -onderzoek en -beleid:

• We zetten nog sterker in op MEAL (monitoring, evaluation, accountability &
learning): we ontwikkelen MEAL-instrumenten om onze theoretische kaders en
methodieken aan de praktijk te toetsen. Die wisselwerking tussen theorie en
praktijk levert nieuwe inzichten op, waardoor we onze werking kunnen versterken.
Bovendien delen we die inzichten ook met andere actoren, zodat we samen onze
kennis over EDO kunnen laten groeien.

• We werken steeds nauwer samen met onderwijsonderzoekers en beleidsactoren.
Zo stapten we onder andere mee in het project Digital Destiny van Erasmus+, het
EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Samen met partners
uit België, IJsland, Griekenland en Roemenië onderzoeken we hoe we leerkrachten
uit het basisonderwijs kunnen ondersteunen om een krachtige, blended EDOleeromgeving te creëren. Het doel? Kinderen tussen 6 en 10 jaar helpen om
competenties te ontwikkelen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling.
Meer info vindt u op https://digitaldestiny.eu.
We concretiseerden onze ambities samen met KIYO – een Belgische ngo die zich inzet
voor youth empowerment – in een vijfjarenprogramma voor de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (2022-2026).
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Met Digital Destiny
onderzoeken we samen met
partners uit België, IJsland,
Griekenland en Roemenië
hoe we leerkrachten uit het
basisonderwijs helpen om een
blended EDO-leeromgeving
te creëren.

2. Integere, daadkrachtige en
flexibele organisatie
Djapo timmert mee aan een leefbare wereld voor iedereen, nu en in de
toekomst. Om die evolutie te realiseren, moeten we zaken in vraag durven
te stellen. Ook wat onze eigen werking betreft. Want we willen een integere,
daadkrachtige en flexibele organisatie zijn en blijven.
Omdat de scholen nog altijd onder druk stonden van de coronacrisis, pasten we onze
werking ook in 2021 aan die realiteit aan en zetten we in op digitale communicatie.
Er vonden in 2021 dus minder fysieke contactmomenten plaats.
Om onze integriteit te bewaken, investeerde Djapo de laatste jaren in de

ontwikkeling en uitbouw van het Meldpunt Integriteitsschendingen.
Daar kan iedereen die intern of extern bij Djapo is betrokken, een integriteitsschending melden. Concreet gaat het om schendingen tegen deze kernwaarden:
• respect en engagement
• onafhankelijkheid en authenticiteit
• een onderbouwde, samen-lerende en inspirerende werkomgeving
• duurzaamheid
In 2021 ontving het Meldpunt geen klachten.
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3. Inhoudelijke innovaties
In 2021 focusten we op drie inhoudelijke innovaties:
• We ontwikkelden een theoretisch kader rond EDO, waarbij we kwalitatief
wetenschappelijk onderzoek koppelden aan onze eigen praktijkervaringen.
Het theoretisch kader is een startpunt om didactische methodes en tools te
creëren die inzetbaar zijn in een schoolomgeving. Zo willen we een krachtige
leeromgeving creëren waarin kleuters, leerlingen en studenten EDO-vermogens
kunnen ontwikkelen.
Het theoretisch kader wordt in 2022 gepubliceerd onder de titel ‘De school als
oefenplaats. Hoe Educatie voor Duurzame Ontwikkeling bijdraagt aan kwaliteitsvol
onderwijs’.
• We werkten zeven visuele denkinstrumenten (VDI’s) uit. Met die VDI’s kunnen
leerkrachten hun kleuters, leerlingen of studenten helpen om denkprocessen op
te starten en te visualiseren. Zo krijgen ze meer inzicht in hun denken en kunnen
ze doordachtere keuzes maken.
Graag meer info over de visuele denkinstrumenten? Surf naar onze website:

https://djapo.be/maak-denken-zichtbaar/.

• We focusten nog meer op procesbegeleiding, waarbij we scholen begeleiden tijdens
duurzame verandertrajecten. Djapo is in dat proces afwisselend facilitator, expert
en adviseur. Onder andere met deze vragen kunnen scholen bij ons aankloppen:
- Welke tools of kennis hebben kinderen en jongeren nodig om mee vorm te geven
aan een duurzame samenleving?
- Hoe implementeer je kinderrechten in je dagelijkse werking?
- Wat met de eindtermen rond systeemdenken?

4. Strategisch netwerk
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In het voorjaar van 2021 maakten we een strategische oefening rond 		
partnerschappen. Dat leidde tot een aantal nieuwe engagementen voor 		
de komende vijf jaar:
• We onderzoeken samen met het online creative agency Statik hoe we met
digitale technologie schoolteams en andere actoren kunnen ondersteunen.
Daarbinnen past ook de ontwikkeling van een aantal concrete digitale tools voor
leerkrachten en schoolteams.
• Het communicatie(advies)bureau Shaved Monkey werkt samen met Djapo rond
storytelling als bindende methodiek om iedereen met een hart voor onderwijs te
inspireren en uitwisseling te stimuleren. Zo willen we een brede maatschappelijke
impact genereren en mee helpen om te evolueren naar een duurzame samenleving.
• Het Afrika Filmfestival en Djapo engageren zich om – in het kader van het 		
jaarlijkse Afrika Filmfestival – samen een kwalitatief aanbod te creëren rond het
thema dekolonisatie. Elk jaar werkt het Afrika Filmfestival samen met externe
partners een educatief dossier uit voor één van de geselecteerde films. Op basis
van dat dossier werkt Djapo minstens één les voor scholen uit, die we vervolgens
publiceren op ons digitaal platform voor leerkrachten.
We investeerden in 2021 natuurlijk ook in bestaande samenwerkingen, zoals die met
de onderwijskoepels, de lerarenopleidingen en andere Belgische ngo’s. Graag meer
info over die partnerschappen? Blader door naar pagina 22.
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Basisonderwijs
Djapo wil leerkrachten maximaal ondersteunen. Daarom kwam
de focus in 2021 steeds meer te liggen op duurzame (coachings)trajecten
voor leerkrachten, naast de ontwikkeling van educatief materiaal,
nascholingen en webinars. Losstaande of eenmalige workshops in de
klas boden we vanaf september 2021 niet langer aan.
Enkele hoogtepunten uit 2021:

Nascholing ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als rijke leercontext binnen STEM’
Go! Basisschool Pee & Nel uit Leuven onderzoekt hoe ze de
STEM-lessen kan kaderen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Om ook de kleuterleerkrachten te betrekken,
liet de school zich in 2021 begeleiden door Djapo.
Aan de hand van de figuren Gloob en Teo leerden de
leerkrachten hoe ze duurzaamheid in de klas bespreekbaar
kunnen maken. De reacties waren erg positief: leerkrachten
ontdekten dat ze EDO op een laagdrempelige wijze
konden integreren in hun bestaande werking.

Traject Kinderrechtenschool met
Go! Basisschool De Cocon
Ook in 2021 ondersteunden we enkele scholen om uit te groeien tot een Kinderrechtenschool. Zo rondde Go! Basisschool De Cocon uit Tremelo een tweejarig traject met
Djapo succesvol af.
Gedurende die twee jaren kwam een kerngroep van leerkrachten, een zorgcoördinator
en de directeur elke twee à drie maanden samen om het thema kinderrechten en
de schoolwerking daarrond te bespreken en concrete acties uit te werken. 		
De Djapo-begeleider leidde het proces in goede banen en introduceerde werkvormen
zoals systeemdenken, creatief denken en filosoferen met kinderen.
Het resultaat: kinderrechten worden ingebouwd in de dagelijkse schoolcultuur:
de lessen, de activiteiten, het beleid … Leerkrachten hebben bovendien meer oog voor
leerlingenparticipatie en gelijke kansen.
Het volledige verhaal vindt u op onze website: 					
https://djapo.be/door-het-traject-van-langere-duur-beklijft-de-bewustwording/.
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“Alles wat we
tijdens het traject
leerden, konden we ook
in de klas toepassen”
Zoé Verdcourt, kleuterjuf en lid
kerngroep Kinderrechten Go!
Basisschool De Cocon

Kinderrechtenwandeling in Gent
Samen met het Vredeshuis en de Stad Gent werkte Djapo een interactieve
kinderrechtenwandeling in Gent uit. De wandeling loodst klassen langs bekende
en verrassende plekken en maakt kinderrechten concreet en bespreekbaar.
Aan de hand van prikkelende vragen en activerende opdrachten worden leerlingen
zich bewust van hun rechten én die van leeftijdsgenoten wereldwijd.
Leerkrachten vragen de wandeling aan via het Vredeshuis Gent. Het educatief
materiaal downloaden ze gratis op onze website.
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Onze werking voor basisscholen in een notendop:
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23.000

sets verkochte
handpoppen
Gloob en Teo

gedownloade
lessen

157

leerkrachten

73

46

gebruikten
prenten- en
verhalenboeken

4
begeleide
Kinderrechtenscholen

1500
verdeelde PUNTmagazines2

coachings

258

voor
leerkrachten

64

workshops

64

voor
leerkrachten1

33

nascholingen

616

voor
leerkrachten

1 Vanaf september 2021 stopten we met de 		
organisatie van workshops.
2 We brachten in 2021 geen nieuwe PUNT-edities
uit. We verdeelden wel nog PUNT-magazines
van eerdere jaargangen.

Secundair onderwijs
In 2021 breidden we ons aanbod voor ‘Dierenwelzijn in de klas’ en BEBAT
uit met lesmateriaal voor secundaire scholen. Daarnaast ontwikkelden
we online lesmateriaal voor Fost Plus en gingen 16 secundaire scholen in
gesprek met Djapo, bijvoorbeeld voor een coaching of nascholing.
Enkele hoogtepunten uit 2021:

College Ten Doorn draagt zorg voor zijn
omgeving én zijn leerlingen
In 2020 startte College Ten Doorn in Eeklo met #iCare: een actiegericht en
maatschappelijk relevant project i.s.m. hun leerlingen uit het vierde jaar BSO. 		
In 2021 werd dit project verder gezet. Zowel in 2020 als in 2021 kreeg de school
ondersteuning van Djapo.
Wat hield het project concreet in? De leerlingen werden uitgedaagd om in
verschillende groepjes een actie te bedenken en te organiseren voor een naburige
organisatie. De actie moest gerelateerd zijn aan één van deze thema’s:
• #iCare for Disabilities
• #iCare for Elderly
• #iCare for Nature
• #iCare for Youth
Om de leerlingen en de leerkrachten te ondersteunen, organiseerde Djapo in 2021
twee nascholingen: een nascholing rond systeemdenken voor leerkrachten en een
nascholing rond creatief denken voor leerkrachten en enkele leerlingen.
Het project is een mooi voorbeeld van Djapo’s visie op actiegericht werken, waarbij
de focus ligt op het leerproces in plaats van op de actie zelf. Terwijl de leerlingen
een actie bedenken en organiseren, oefenen ze verschillende denkvaardigheden.
En ze ontdekken dat ze effectief een impact hebben op hun omgeving.

Op vraag van de school legden we in 2021 ook de link met de SDG’s: de school
wilde de leerlingen laten nadenken hoe hun project kadert binnen de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
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Met actiegericht
werken ontdekken
leerlingen dat ze effectief
een impact hebben op
hun omgeving.

KS Leuven start basisoptie ‘Maatschappij en Welzijn’ op
Sinds het schooljaar 2021-2022 bieden zeven scholen van de scholengemeenschap
KS Leuven de basisoptie ‘Maatschappij en Welzijn’ aan in het tweede middelbaar.
Een vijftiental leerkrachten gaven samen de inhoud en het lesmateriaal vorm, met
de SDG’s als kader. Ze kregen daarbij ondersteuning van Djapo:
• Tijdens een nascholing pasten we de werkvormen systeemdenken en filosoferen
samen met hen toe op één of meerdere thema’s van de SDG’s.
• We organiseerden verschillende coachingmomenten om de link tussen de
werkvormen en de thema’s van de SDG’s verder te concretiseren.
Zo begeleidden we de leerkrachten in hun didactische aanpak.

Fost Plus: Ik zie wat jij niet ziet
In 2021 werkten we online lesmateriaal uit voor het project ‘Ik zie wat jij niet ziet’
van Fost Plus, de organisatie die instaat voor de recyclage van huishoudelijke
verpakkingen in België. Dat lesmateriaal kunnen leerkrachten gratis downloaden
op de website van Fost Plus.
‘Ik zie wat jij niet ziet’ wil jongeren warm maken voor duurzaam afval- en
materialenbeheer. Onze methodiek helpt leerkrachten om jongeren meer
eigenaarschap te geven: door hun creatieve en kritische denkvermogen aan te
scherpen, ontdekken jongeren dat ze deel zijn van een groter geheel en leren ze
dat zij in dat geheel wel degelijk een positief verschil kunnen maken.
In 2022 organiseren we nascholingen en coaching hierrond.
Benieuwd naar het aanbod? Surf naar www.fostplus.be/ikzie.
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Onze werking voor secundaire scholen in een notendop:

4
scholen volgden
een traject

16

scholen
volgden een
sessie3

150
verdeelde PUNTmagazines4

3 Intakegesprek, nascholing of coaching
4 We brachten in 2021 geen nieuwe PUNT-edities uit.
We verdeelden wel nog PUNT-magazines van eerdere jaargangen.
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Hoger onderwijs: 		
lerarenopleiding
De studenten van de lerarenopleiding geven het onderwijs van morgen
mee vorm. Daarom ziet Djapo hen en hun docenten als een belangrijke
partner. De laatste vijf jaar was Djapo actief in bijna alle campussen 		
van de lerarenopleiding. Samen ontwerpen we en geven we invulling
aan onderwijs waar kinderen en jongeren ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen en om bewuste keuzes te leren maken.
Enkele hoogtepunten uit 2021:

Traject en praktijkgids systeemdenken 			
voor wereldburgerschapseducatie
Tijdens een driejarig traject begeleidde en ondersteunde Djapo docenten en
student-leerkrachten in vier West-Vlaamse hogescholen rond systeemdenken
voor wereldburgerschapseducatie.
Samen met hen verdiepte Djapo zich verder in de theoretische achtergrond
en vooral in de didactische werkkoffer van systeemdenken. Djapo onderzocht op
die manier kansen en uitdagingen van systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie.
Dit traject resulteerde in 2021 in de praktijkgids ‘Systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie’. De gids bevat beknopte theorie, kant-en-klare lessen en
werkvormen voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Bij deze praktijkgids werden
ook instructievideo’s over systeemdenken gemaakt voor het brede publiek.
Op die manier wordt de output van dit traject ook voor het brede onderwijsveld
toegankelijk.
Voor het traject systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie kreeg
Djapo de steun van de provincie West-Vlaanderen en de samenwerking van de
West-Vlaamse hogescholen Howest Brugge en VIVES campus Brugge, Kortrijk
en Torhout.

18

© Sofie Moons

19

Hogeschool PXL verdiept
zich in duurzaamheid
Naar jaarlijkse traditie coachten we ook in 2021
de derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding
aan de Hogeschool PXL. Concreet hielpen we
hen om rond het thema ‘eerlijke kledij’ enkele
workshops te creëren en te organiseren voor de
zesde leerjaren in Genk. De studenten gingen
daarbij aan de slag met de werkvormen creatief
denken en filosoferen met kinderen.
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28

nascholingen

681

voor
leerkrachten

Samenwerken als motor
voor verandering
Djapo maakt deel uit van een groter ecosysteem dat constant in beweging
is. Om te slagen in onze missie, werken we samen met organisaties en
overheidsinstellingen die onze waarden en doelstellingen delen. 		
We inspireren elkaar, innoveren en reflecteren samen. Zo krijgen nog meer
kinderen en jongeren de handvaten om duurzame keuzes te maken.

Organisaties
In 2021 dienden Djapo en KIYO samen een vijfjarenprogramma in bij de DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Door onze
krachten te bundelen, willen we onze impact bij kinderen en jongeren versterken.
We willen hen – over de grenzen heen – leerkansen bieden om hen voor te bereiden
op de uitdagingen van vandaag en morgen.
Dankzij dat partnerschap konden we in 2021 ook een aantal cocreatieve sessies
organiseren met organisaties uit Burundi, Congo, de Filipijnen en Brazilië. 		
We leerden elkaars kaders en goede praktijken kennen en we verkenden concrete
pistes voor samenwerking.
We creëerden ook een educatief aanbod in opdracht van en samen met onder andere
deze partners:
• Departement Omgeving van de Vlaamse overheid – In navolging van het 		
lesmateriaal over dierenwelzijn voor het basisonderwijs dat we in 2020 		
ontwikkelden, kwam er in 2021 ook een aanbod voor secundaire scholen. 		
Meer info: https://www.dierenwelzijnindeklas.be/.
• BEBAT – Ook secundaire scholen kunnen nu gebruikmaken van onze lespakketten
rond duurzaam omgaan met batterijen. 					
Meer info: https://www.bebat.be/nl/djapo-lespakketten/.
Djapo werkte nauw samen met ongeveer 25 externe organisaties binnen de 		
ruimere Noord-Zuidbeweging. Zo ondersteunen we Oxfam Wereldwinkels en Join
For Water bij hun scholenwerking.
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Gemeentes
Gemeentes kunnen bij Djapo terecht voor vragen of projecten waarbij we
jonge mensen keuzes leren maken voor een duurzame wereld, bijvoorbeeld
door hen
te laten kennismaken met systeemdenken, creatief denken en filosoferen.
Om de ambtenaren te prikkelen en te informeren starten we met een gratis
kennismakingsgesprek. Daarna organiseren we samen met hen een traject,
procesbegeleiding, coaching of nascholing voor (één van) de scholen in hun
gemeente.
Djapo helpt gemeenten ook bij de opstart en/of begeleiding van
kindergemeenteraden. In 2021 klopte onder andere de gemeente
Brasschaat hiervoor bij ons aan. Brasschaat richt al enkele jaren een
kindergemeenteraad in, en wou zich vanaf 2021 nog meer toespitsen
op de SDG’s. Concreet wilden ze de leden van de kindergemeenteraad
aanmoedigen om elk jaar één SDG uit te kiezen waarrond ze een actie
zouden bedenken en organiseren.
Djapo hielp mee met de opstart van dit traject:
• We begeleidden de zittingen van de kindergemeenteraad samen met
de ambtenaren, volgens de ‘co-teaching’-methode.
• We organiseerden twee coachingsmomenten voor de ambtenaren, om
hen extra te ondersteunen.
Zo bereidden we de ambtenaren voor om de zittingen vanaf 2022
zelfstandig te begeleiden.
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gemeentelijke
trajecten

ambtenaren
organiseerden samen
met Djapo een traject
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Djapo in cijfers

1%

Per doelgroep(*)

25%
63%

Leerkrachten basisonderwijs
Leerkrachten secundair onderwijs

11%

Studenten lerarenopleiding
Docenten lerarenopleiding

Doelgroep*

Bereikt
aantal leerkrachten

Leerkrachten basis
Leerkrachten secundair
Studenten lerarenopleiding
Docenten lerarenopleiding

2426
426
972
30

Totaal

3854

(*) Djapo wil een zo goed mogelijk beeld krijgen van hoeveel unieke leerkrachten we
bereiken, eerder dan het bereik van elk van onze producten.
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1%
Per provincie(*)

15%
30%

8%

Antwerpen
Brussel
Limburg

24%

14%

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Nederland
Nederland

Provincie

Bereikt
aantal leerkrachten

Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

305
161
164
498
286
614

Nederland

12

Totaal

2040

8%

Djapo laat van zich horen
We inspireren graag anderen met onze visie en expertise. 			
Hieronder vindt u een greep uit onze activiteiten.
We waren aanwezig op deze kennismomenten:
• HIVA (KU Leuven) en Kruit onderzochten hoe
multi-perspectiviteit bijdraagt aan een kritischere benadering
van wereldburgerschapseducatie. Ze stelden hun rapport
voor tijdens een webinar op 21 oktober 2021, waaraan
ook Djapo deelnam.
Het rapport bevestigt de verschuiving naar een kritische invulling van
wereldburgerschap. En het vermeldt ook welke rol Djapo daarin speelt: door
specifieke denkvaardigheden bij leerkrachten en leerlingen aan te scherpen,
helpen we hen om maatschappelijke vraagstukken open te trekken en vanuit
verschillende perspectieven te bekijken. Dat verrijkt hun inzichten, leerprocessen
en het (maatschappelijk) debat.
U vindt het volledige rapport op de website van Kruit:
https://wijzijnkruit.be/wp-content/uploads/2021/10/ZL7305E6_rapport_EIND_NL.pdf.
• Op 22 oktober organiseerde de Vlaamse Hogescholenraad de Global Minds 		
Conference. Tijdens die jaarlijkse conferentie delen hogescholen kennis en
expertise in de organisatie van gezamenlijke, praktijkgerichte onderzoeks-		
programma’s met partners in het globale zuiden. Wij mochten er ons aanbod
bekend maken over wereldburgerschapseducatie en EDO.
• Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind
organiseerden alle partners van Kinderrechtenscholen/School for Rights in
november een vierdaagse conferentieweek over kinderrechten voor leerkrachten.
Het uitgangspunt? Met een kinderrechtenkader op school creëer je een
positief klimaat waar kinderen en jongeren hun mening durven te uiten en
het schoolbeleid mee vorm kunnen geven. Djapo organiseerde het webinar
‘Kleuters hebben rechten’ over kinderrechten in de kleuterklas.
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We kwamen in de pers met:
• de lancering van ‘Ik zie wat jij niet ziet’ i.s.m. Fost Plus
• de voorstelling van het project ‘Oog in oog’ met minister Ben Weyts

We namen deel aan volgende overlegfora:
• 11.11.11. – Platform Mondiale Vorming
• VLOR – Commissie onderwijs en samenleving
• NGO-federatie – beleidsadviesgroep Integriteit, toekomstwerven ‘Politieke rol’
en ‘Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector’
• Bridge 47
• Onderwijs Vlaanderen – werkgroep Mens en Maatschappij

Aantal
medewerkers
op 31/12/2021:
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