
Onderwijs in de wereld: een hefbOOm vOOr 
duurzame verandering

Later word ik...

maart 2013
DeeLnemen is gratis, inschrijven verpLicht via 

www.onDerwijsinDewereLD.be

een initiatief van De 
associatie Universiteit en hogeschoLen antwerpen



di 12 maart 2013: 18u30 – 21u00: film

dO 14  maart: 19u: Opening fOtOtentOOn-
stelling met receptie

wO 27 maart 2013: 13u30 – 15u30:   mOndiale vOr-
ming in het lager Onderwijs

“a small act”  (jennifer arnold, vs, 2010) 
Hoe een kleine daad grootse gevolgen kan hebben. Toen Hilde Back een Keniaans kind spon-
sorde, had ze niet verwacht ooit iets van hem te horen. Maar jaren later gaat dit kind, inmiddels 
afgestudeerd aan Harvard en mensenrechtenadvocaat voor de Verenigde Naties, op zoek naar 
zijn weldoener. Geïnspireerd door Hilde Back’s vrijgevigheid steunt hij nu zelf plattelandskinde-
ren in Kenia om naar school te gaan. De verschillende levensverhalen spelen zich af tegen de 
achtergrond van het geweld dat uitbrak na de Keniaanse verkiezingen in 2007. Beste sociaal/
politieke documentaire Montana Cine International Film Festival 2010, en vele andere prijzen.

Gastspreker: Paul Bottelberge (Coordinator Healthy Learning Programme Kenya, VVOB) 
www.vvob.be

“de lens op Onderwijs”
De fototentoonstelling toont een staal uit de brede waaier aan Belgische onderwijsprojecten 
in het Zuiden en neemt je mee naar Mali, Marokko, Democratische Republiek Congo, Senegal, 
Oeganda en Cambodja. Topfotografen Dieter Telemans, Jan Locus en Nick Hannes leveren de 
sprekende foto’s.

Gastspreker: Sophie Waterkeyn (Expert Education, BTC) – www.btcctb.org 

“workshop de kortste weg naar timboektoe”
In samenwerking met Kleur Bekennen (www.kleurbekennen.be) en DocAtlas (www.docatlas.be) 
wordt het spel “De kortste weg naar Timboektoe” aangeboden aan studenten binnen de oplei-
ding lager onderwijs. Deze workshop wordt gekoppeld aan vakoverschrijdende eindtermen en 
laat studenten op een speelse maar kritische manier kennismaken met lesmateriaal dat beschik-
baar is bij DocAtlas. Leerkrachten lager onderwijs hebben immers van bij de start de opdracht 
om kinderen een brede kijk op de wereld mee te geven via een uitgebreid vakkenaanbod. Dank-
zij deze workshop kunnen zij de verschillende mogelijkheden verkennen om “het Zuiden” in hun 
lessen aan te bieden. Schrijf je tijdig in, het aantal plaatsen is beperkt.

programma



Sinds enkele jaren worden aan de AUHA sensibiliseringscycli georganiseerd, waarbij interactieve en 
educatieve momenten plaatsvinden en waarbinnen kritisch wordt nagedacht over bepaalde ontwik-
kelingsproblematieken. Daarnaast worden sprekers uit Noord en Zuid uitgenodigd om dieper in te 
gaan op deze thema’s. 

Met de sensibiliseringscyclus “Later word ik…” willen de Uni-
versiteit en Hogescholen Antwerpen de aandacht vestigen op 
onderwijskansen in de wereld.

In 2015 moeten de 8 milleniumdoelstellingen zijn gereali-
seerd. Één daarvan luidt als volgt: “Verzekeren dat in 2015 
kinderen overal, meisjes net zo goed als jongens, de mogelijk-
heid krijgen om het totale curriculum van een basisschoolop-
leiding af te ronden.” 
In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet 
naar school. Ondanks grote vooruitgang in vele landen, is 
het onwaarschijnlijk dat dit doel tegen 2015 behaald wordt. 
Daarnaast is het wegnemen van de toegangsbarrières tot het 
basisonderwijs onvoldoende. Om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen dient dit doel ook hand in hand te gaan met het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
Hoe staat het vandaag met de onderwijskloof in de wereld? 
Welke impact hebben onze Belgische educatieprojecten in 
het Zuiden?

Het belang van kwaliteitsvol onderwijs in het Zuiden om 
armoede en ongelijkheid te bestrijden komt krachtig in beeld 
met de fototentoonstelling op Plantijn Hogeschool en de 
filmavond op de Universiteit Antwerpen. Het publiek wordt 

onder meer uitgenodigd om de verhalen achter de foto’s te begrijpen en om onderwijsprojecten in 
het Zuiden onder de loep te nemen. Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden… Zowel de 
tentoonstelling als de filmavond staan open voor alle geïnteresseerden.

Tegelijkertijd wil de AUHA mensen bewust maken van het belang van ontwikkelingseducatie/mondi-
ale vorming in het Noorden, opdat ook onze kinderen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden voor 
Noord-Zuidverhoudingen. In samenwerking met Kleur Bekennen en DocAtlas wordt een workshop 
aangeboden op maat van studenten en docenten ‘Lerarenopleiding lager onderwijs’ aan de AUHA, die 
zal doorgaan op Karel de Grote-Hogeschool.

Kwaliteitsvol onderwijs als hefboom 
voor duurzame verandering?



Dit initiatief wordt georganiseerd met de financiële steun van:

praktische 
informatie

Voor bijkomende informatie kan je terecht op www.on-

derwijsindewereld.be en onderwijsindewereld@auha.

be. Deelname aan de sensibiliseringsinitiatieven is gratis. 

Inschrijven is verplicht en doe je vooraf via www.onder-

wijsindewereld.be.

Locatie:
Di 12 maart 2013: 18u30 - 21u00

“a small act”
Universiteit Antwerpen - Stadscampus 

Promotiezaal Grauwzusters - Lange St. Annastraat 7 - 

2000 Antwerpen

Do 14  maart 2013: 19u:  

opening fototentoonstelling 
“De Lens op onderwijs” 
Plantijn Hogeschool – Campus Kronenburg

Agora 0.29 - Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen 

wo 27 maart 2013: 13u30 - 15u30 

workshop “De kortste weg 
naar timboektoe”
Karel de Grote-Hogeschool - Campus Noord 2 - A108/

A109 - Oudesteenweg 81 - 2060 Antwerpen

DATA TENTOONSTELLING: 
VAN 15/3 T/m 29/3 - OPEN mA TOT Vr VAN 8U TOT 16U30  
EN UITzONDErLIjK WEGENS OPEN CAmPUSDAG OOK 
GEOPEND OP zAT 23 mAArT, VAN 10 TOT 17U.


