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Het project in het kort 

  

Youth 4 Change is een begeleid educatief traject omtrent 

Wereldburgerschapseducatie en loopt over 2 schooljaren.  

Met een inleidende workshop over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

gaan de leerlingen van start met allerlei burgerschapsinitiatieven in de school. 

Hetzelfde project start tegelijkertijd op in een school in India, waarmee jullie 

uitwisselingen zullen hebben rond deze burgerschapsinitiatieven. 

Tijdens het tweede jaar worden er thematische workshops georganiseerd met 

enerzijds de Ambassadeursgroep en anderzijds de Belgische groep (meer informatie 

daarover in de retroplanning). In het voorjaar van 2023 gaat de Ambassadeursgroep 

naar India voor een interculturele ontmoeting in de partnerschool. 

Na de reis, zal het project worden verdergezet op de school door gebruik te maken 

van de ervaringen van de 2 groepen.  

  

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Het jaar 2016 was het startpunt van de door de Verenigde Naties vastgelegde 17 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals, SDG’s). 

Voor VIA Don Bosco nemen jongeren een belangrijke plaats in de opbouw van een 

solidaire en rechtvaardige wereld en met respect voor onze natuur. Aangezien het 

om hun eigen toekomst gaat, is het essentieel de jongeren met de juiste tools uit te 

rusten, die hen in staat stellen hun eigen vaardigheden te ontdekken. Vaardigheden 

die hen doen realiseren dat ze in staat zijn hun eigen burgerschapsprojecten te 

realiseren om zo vorm te geven aan de maatschappij van morgen. 

 Youth 4 Change biedt de leerlingen een unieke ervaring door in te gaan op thema’s 

die hen nauw aan het hart liggen, en tegelijkertijd concrete actie te ondernemen op 

hun school. Voor meer informatie over de SDG’s: https://www.youth4goals.org/ 
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VIA Don Bosco 

  

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en 

tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. 

Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke 

scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme 

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

wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden.  

Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld, met 

specifieke aandacht voor technische- en beroepsscholen. Het doel is om jongeren te 

motiveren om op lokaal niveau acties te ondernemen die op mondiaal niveau 

positieve effecten hebben.  

Op deze manier dragen we bij tot de verwezenlijking van het recht op kwaliteitsvol 

onderwijs voor jongeren in België en in onze partnerlanden. Zo timmert VIA Don 

Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
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Wat te verwachten  

  

Meedoen aan Youth 4 Change is een verrijkende ervaring voor u en uw leerlingen. 

Om deze unieke ervaring te beleven, vragen wij niet enkel een engagement tijdens 

de schooluren, maar ook daarbuiten.  

... het eerste jaar  

Focus op miniprojecten rond de SDG’s en twee uitwisselingsmomenten via Skype met 

de partnerschool. Er zijn ca. 8 workshops (1 workshop = 2 opeenvolgende lesuren), 

exclusief de uitvoering van de miniprojecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

... het tweede jaar  

Een vijftal workshops die focussen op specifieke thema’s. Daarbij aansluitend drie 

samenkomstmomenten voor de Ambassadeursgroep. 

In het voorjaar van 20231 gaat de Ambassadeursgroep naar India voor een 

interculturele ontmoeting in de partnerschool. Met de groep Indische leerlingen 

worden interculturele activiteiten en thematische workshops gehouden. 

 
1 De exacte periode is in samenspraak met de school. Dit kan tijdens de schooluren of de krokus- of 
paasvakantie. 
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Budget 

De begeleiding door VIA Don Bosco is volledig gratis. Wij voorzien zelfs een budget 

van € 500 voor de realisatie van miniprojecten binnen de school. 

Daarnaast financiert VIA Don Bosco de interculturele ontmoeting voor een bedrag 

van € 10.000. Hoe dit bedrag verdeeld wordt, wordt gezamenlijk beslist. Dit kan 

bijvoorbeeld de kosten dekken voor de vliegtuigtickets en verzekering voor ongeveer 

10 personen. U kan echter ook beslissen om met meer of minder personen naar India 

te gaan, met een maximum van 15 leerlingen en 3 leerkrachten.  

Persoonlijke kosten zoals een internationaal paspoort, vaccinatiekosten, 

medicatie,… worden niet vergoed door VIA Don Bosco. Hiervoor moet u rekenen op 

een bedrag tussen de € 90 en € 300 per persoon. 

Voorzie € 500 per persoon voor de kosten ter plaatse (logies, maaltijden, water, 

vervoer, …) 

Zoals u kan lezen komt er wel wat bij kijken, maar wij staan u ook bij in het zelf 

werven van fondsen indien nodig. 

De bedragen hierboven zijn inschattingen op basis van eerdere ervaringen. VIA Don 

Bosco kan echter in geen geval de exactheid van de hierboven vermelde bedragen 

garanderen. Enkele maanden voor de interculturele ontmoeting zal er een definitief 

budget worden opgesteld.  
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Interculturele ontmoeting 

 

  

Wat is Youth 4 Change 

niet? 

 

 

Wat is Youth 4 Change 

wel? 

 

 

Toeristisch of schoolreis 

We zijn er niet om het land te 

bezoeken en recreatieve activiteiten te 

doen. Maar er zijn toch enkele  

historische/culturele activiteiten en  

ontspanningsmomenten voorzien. 

 

Een omkaderde groep 

Ter plaatse begeleiden VIA Don Bosco 

en haar lokale partners de groep. Maar 

het zijn de Belgische leerkrachten die 

verantwoordelijk zijn voor de 

leerlingen en dus voor het disciplinaire 

aspect. 

 

 

 

Humanitaire hulp of bouwplaats 

We zijn er niet om materiële goederen 
of medische hulp te brengen, de 

openbare diensten te helpen of (her) 
op te bouwen. 

 

Een interculturele uitwisseling 

Er worden thematische workshops 

georganiseerd met Indische jongeren en 

leerkrachten. Wij zullen evenveel van 

hen leren als zij van ons. Het is leren 

over, van én met elkaar. 

 
 

Vrijwilligerswerk 

 

We gaan geen vrijwilligerswerk doen en 

het is geen stage in het kader van een 

opleiding. 

 

 

 

Een intense ervaring 

We worden ondergedompeld in een 

andere culturele, sociale en 

economische omgeving. We hebben de 

kans om bevoorrechte momenten te 

beleven met de Indische leerlingen en 

leerkrachten buiten het toeristisch 

circuit. 
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Planning jaar 1 
 

1e JAAR 

FASES LEAD STAPPEN / BESCHRIJVING 

KANDIDATUREN 

MAART, APRIL & MEI 

VDB 
VIA Don Bosco roept scholen op zich 
kandidaat te stellen.       

LEERKRACHTEN 

De kandidaat-scholen vullen hun aanvraag in 
en sturen dit naar VIA Don Bosco. De laatste 
dag van indienen is op 30 april 2021 om 
23:59.  

VDB 
VIA Don Bosco doet een pre-selectie van 3 
scholen op basis van een reeks criteria die 
worden uitgelegd in het kandidatuursdossier. 

VDB 

VIA Don Bosco contacteert de leerkrachten en 
hun directie via een video-call om de 
doelstellingen en het reilen en zeilen van het 
project te verduidelijken. Het is ook de 
gelegenheid voor ons om over bepaalde 
aspecten in de kandidatuurstelling 
verduidelijking te vragen.  

VDB 

Selectie van de school die weerhouden wordt 
voor het project Youth 4 Change. VIA Don 
Bosco kan een ander soort project voorstellen 
aan de scholen die in de voorselectie zaten 
maar niet weerhouden werden.  

KENNISMAKING 
& 

VOORBEREIDING 

VDB 

Een eerste face-to-face ontmoeting (ca. 1u) 
tussen de leerkrachten, de directie en VIA 
Don Bosco. 

- Voorstelling van VIA Don Bosco en haar 
dienst 
‘Wereldburgerschapseducatie’(5’) 

- Algemene voorstelling van het project 
met focus op de punten die aan te 
passen zijn aan de context van de 
school (15’)  

- Q&A-moment (10’) 
- Gespreksleidraad: informatie 

verzamelen over de specifieke context 
en wensen van de school (30’) 

De samenwerkingsovereenkomst wordt ter 
goedkeuring en ondertekening aan de directie 
meegegeven. 

VDB 

Een tweede ontmoeting, face-to-face of 
vanop afstand (ca. 45 minuten) tussen de 
leerkrachten, hun directie en VIA Don Bosco. 

- Afwerking van de gespreksleidraad: 
planning, verdeling van de rollen, … 
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- Ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst (of 
verzending per post indien op afstand) 

OPSTART 

SEPTEMBER 

VDB 

Voorstelling van het project aan de 
deelnemers.  
Voorzie 1 lesuur waarin alle leerlingen op 
dezelfde plaats aanwezig zijn. 

MINI-
PROJECTEN 

OKTOBER & NOVEMBER 

Elke workshop / Skype vereist 2 opeenvolgende lesuren voor de 
groep. De groep bestaat uit maximaal 25 leerlingen. 

VDB 
Inleiding tot de workshop “Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen” 

VDB 

Workshop 1 
- Identificatie van de thema’s die 

weerhouden worden voor mini-
projecten  

- Even polsen in de groep: kennis van de 
leerlingen over de problematiek. 

VDB 
Workshop 2 

- Thematische workshops i.f.v. de 
vastgelegde miniprojecten 

VDB & 
LEERKRACHTEN 

Workshop 3  

- Uitwerking van de miniprojecten 

JANUARI, FEBRUARI, MAART & APRIL 

LEERKRACHTEN 
(VDB ter 

ondersteuning) 

Workshop 4  
- Uitwerking van de miniprojecten 

(vervolg) 

VDB 
 

Skype 1 met de partnerschool 
- Kennismaking & ijsbreker 
- Voorstelling van de voorziene 

miniprojecten 

LEERKRACHTEN 
& LEERLINGEN 

Miniprojecten opzetten 

LEERKRACHTEN  
Workshop 5 

- Opvolging van de miniprojecten 

LEERKRACHTEN 
Skype 2 met de partnerschool 

- IJsbreker (VDB zal ideeën doorsturen) 
- Voorstelling van de stand van zaken 

DEBRIEFING 

MEI -JUNI 

VDB 
Workshop balans (2 opeenvolgende lesuren) 

- Debriefing van het jaar 
- Voorbereiding van het tweede jaar 
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Retroplanning 2 

JAAR 2 

FASES LEAD STAPPEN 

HEROPSTARTEN 

SEPTEMBER 

VDB 

Voorbereidende sessie met de leerkrachten 
om de mini-projecten die de leerlingen hebben 
gerealiseerd voor te stellen tijdens het 
oudermoment. We leggen tijdens de sessie ook 
data vast voor oudermomenten en workshops 
(hieronder beschreven). 

VDB 

Oudermoment 1 (1 uur voorzien) 

- Presentatie van VIA Don Bosco (5’) 
- Algemene presentatie van het project 

Y4C (10’) 
- Presentatie van gerealiseerde mini-

projecten door leerlingen (20’) 
- Presentatie van het tweede jaar met de 

reismogelijkheden en de 
selectiemethode (15’) 

- Vragensessie Q&A (10’) 
 

LEERKRACHTEN 
& VDB 

Oproep aan leerlingen die deel willen en 
kunnen uitmaken van de ambassadeurs die naar 
India gaan. 
 
*De groep wordt in jaar 2 opgesplitst: een 
Ambassadeursgroep die naar India gaat en de 
vertegenwoordigers in België. Dit omwille van 
1) de groepsgrootte, maximaal 15 leerlingen 
kunnen aan de reis deelnemen; 2) niet elke 
leerling kan/mag/wil op uitwisselingsreis 
vertrekken. 

VDB 

De kandidaat-leerlingen vullen hun 
inschrijvingsformulier in en versturen het naar 
VIA Don Bosco. VIA Don Bosco doet een loting 
indien het aantal inschrijvingen groter is dan 
het maximum aantal deelnemers. Bijvoorbeeld 
wanneer er overeengekomen werd met de 
leerkrachten en de directie dat er 15 plaatsen 
zullen zijn en er zijn meer leerlingen die 
wensen mee te gaan op reis: 

- Een preselectie van leerlingen 
- Een wachtlijst met de overgebleven 

leerlingen 
- In het geval dat één of meerdere 

voorgeselecteerde leerlingen niet langer 
de toestemming hebben van hun ouders, 
niet voldoende aanwezig zijn geweest, 
de voorbereidende workshops gestoord 
hebben, zich niet voldoende inzetten 
voor de fondsenverwerving, disciplinaire 
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problemen hebben buiten het project en 
binnen de school,… loten we een nieuwe 
leerling uit de wachtlijst.  
Voorwaarde om op de wachtlijst te 
blijven staan: deelnemen aan alle 
workshops (deze zijn buiten de 
schooluren) van midden september tot 
eind januari (hieronder beschreven). 

 

WORKSHOPS 
 

SEPTEMBER – JANUARI 

VDB 

Wanneer beslist wordt 15 leerlingen te laten 
vertrekken, creëren van 2 groepen: 

- 15 voorgeselecteerde leerlingen 
(ambassadeursgroep) 

- De leerlingen op de wachtlijst en 
leerlingen die gemotiveerd zijn om deel 
te nemen aan het project zonder te 
reizen (Belgische groep) 

 

Elke workshop vraagt 2 à 3 uur, al dan niet buiten de lestijd. Het 
gaat er hier niet om elke workshop in detail te bespreken (met 
uitzondering van workshop 1), maar alleen de belangrijkste 
onderwerpen aan te geven. Waarom? Omdat VIA Don Bosco de 
inhoud wil aanpassen aan wat uit de vorige workshops naar voren 
is gekomen, naargelang de groepsdynamiek,… 

VDB 

Workshop 1 (2 groepen samen) 
- Opstellen van een SDG charter 
- Thema: Internationale samenwerking  
- Brainstormen: “Fondsenwerving” → 

enkel voor de ambassadeursgroep maar 
de leerlingen van de Belgische groep die 
op de wachtlijst staan worden 
aangemoedigd om te helpen bij de 
fondsenwerving 

VDB 

Workshop 2 (2 groepen samen) 
- Inzoomen op ieders motivatie 
- Normen en waarden 

 

VDB 
Workshop 3 (2 groepen samen) 

- Interculturaliteit 
 

VDB 
Workshop 4 (2 groepen samen) 

- Diversiteit en stereotypen 
 

VDB 

Workshop 5 (enkel voor de ambassadeursgroep) 
- Voorbereiding presentatie van België  
- Voorbereiding van de Indisch-Belgische 

avond (brainstormen rond talenten en 
het mee te brengen materiaal) 
 

VDB 
Workshop 6 (enkel voor de ambassadeursgroep) 

- praktische voorbereiding  
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FONDSENWERVING 

OKTOBER-JANUARI  

LEERKRACHTEN 
& LEERLINGEN 

Fondsenwerving: VIA Don Bosco lanceert de 
brainstorm tijdens de eerste workshop en zal 
vooraf een brochure bezorgen om te helpen bij 
de fondsenwerving. Het is aan de leerkrachten 
en leerlingen om voldoende extra tijd vrij te 
maken voor de fondsenwervende activiteiten. 

 

CHECK 

DECEMBER 

LEERKRACHTEN 

De zaken hieronder, die enkel van toepassing 
zijn op de ambassadeursgroep, zullen al 
aangekaart zijn tijdens het eerste 
oudermoment. 

- Vaccinatie 
- Paspoort (check) 
- Visumaanvraag 

 

JANUARI 

VDB 

Oudermoment 2 (ca.1 uur en ongeveer 1 
maand voor de vertrekdatum) 

- Korte samenvatting van VIA Don Bosco 
en het project Y4C (10’)  

- Presentatie van het programma van VIA 
Don Bosco ter plaatse (5’) 

- Presentatie van de interculturele 
ontmoeting (15’) 

- Praktische zaken (15’) 
- Vragenronde (15’) 

 

REIS 

FEBRUARI 

VDB 
 

 
De reis vindt plaats in het voorjaar van 2023. 
 
Tijdens de reis zullen een aantal interculturele 
kennismakingsactiviteiten en thematische 
workshops plaatsvinden met de Indische 
leerlingen. 
 
VIA Don Bosco zal het volledige reisprogramma 
(culturele uitstappen, ontspanningsmomenten, 
pauzes,…) meedelen tijdens het tweede 
oudermoment. Waarom? Omdat het programma 
in overleg met de partner wordt opgesteld, 
verandert het jaar na jaar op vlak van: data, 
lokale contacten, de uitkomsten van de 
workshops zowel in België als in de 
partnerlanden. Het voorbeeldprogramma van de 
vorige editie zal gecommuniceerd worden 
tijdens het eerste oudermoment. 
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NABESPREKING 

MAART 

VDB 

Workshop beeldvorming (Voor de 
ambassadeursgroep) 
Workshop ter nabespreking van de reis. 
Hierin wordt teruggeblikt op de reiservaring en 
nagedacht hoe er gecommuniceerd zal worden 
naar andere leerlingen van het project die niet  
zijn mee geweest (de Belgische groep). Het is 
de bedoeling hen te betrekken in het 
organiseren van een infoactiviteit binnen de 
school waarbij alle leerlingen hun ervaringen 
van het project delen.  
 

VDB 

Workshop (2 groepen samen) 
Workshop om ervaringen uit te wisselen tussen 
de twee groepen en het op poten zetten van de 
infoactiviteit.  
 

REÜNIE 

APRIL – JUNI 

LEERKRACHTEN 
& LEERLINGEN 

Organiseren van een infoactiviteit  
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Kandidaturen 

 

Elk jaar, in de loop van de maand maart, lanceert VIA Don Bosco een 

kandidaatoproep voor scholen. Heeft u zin om deel te nemen aan dit 

onderwijsproject rond wereldburgerschap? 

Vul dan zo snel mogelijk het kandidatuurdossier in:  

De deadline voor het indienen van het dossier is vrijdag 30 april om 23u59. Stuur 

uw kandidatuurdossier via e-mail door naar emmelie.boutens@viadonbosco.org. 

 

Begin mei zal VIA Don Bosco 3 scholen selecteren op basis van een verzameling 

criteria uitgelegd in het kandidatuurdossier. De leerkrachten en de directie zullen 

uitgenodigd worden voor een videogesprek om zowel het doel als het reilen en zeilen  

van het project nader toe te lichten. 

Later, midden mei, zal één school weerhouden worden voor het project Youth 4 

Change. 

Er bestaat een mogelijkheid dat VIA Don Bosco een ander type project voorstelt 

(zonder interculturele reis) aan de voorgeselecteerde scholen die niet weerhouden 

werden. 

We kijken ernaar uit om met u samen te werken! 

 

        Team WBE van VIA Don Bosco 

 

mailto:emmelie.boutens@viadonbosco.org

