
Mensenrechten, duurzaamheid en respect voor de natuur zijn onder-
werpen die zeker niet mogen ontbreken in de hedendaagse lesstof. 
Tijdens dit 3-daagse programma van ‘Wereldburgerschap’ komen al 
deze onderwerpen aan bod. Met verschillende werkvormen willen 
wij een onuitwisbare herinnering achterlaten bij de leerlingen. Wat 
gaan we doen? Tijdens deze 3 dagen behandelen we iedere dag een 
onderdeel. Hieronder zullen we jullie uitleggen wat we per dag, op 
welke locatie gaan doen; want behalve een dag op school ben je twee 
dagen locatie in Nederland. Natuurlijk zorgen wij voor vervoer en een 
heerlijke lunch. 

Dag 1: FREE  Vrijheid, Mensenrechten, Vluchtelingen 
Tijdens deze dag in Oudenbosch beleven jullie de “FREE” Experience 
en nemen wij jullie mee op reis middels o.a. een Virtual Reality Tour, 
doen we The Humanity Game van het Rode Kruis, een leerzame CKV 
theaterbeleving, bekijken jullie een film en proberen jullie te ontsnap-
pen uit een Escaperoom gebaseerd op het verhaal van Joseph Oubel-
kas. Wij zorgen voor een gestroomlijnde routing en voor de lunch!
Free CKV workshop:  leerlingen laten nadenken over wat vrijheid 
voor hen betekent. Want wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ben je vrij? 
Wat voor jou vanzelfsprekend is hoeft niet zo voor een ander te zijn. 
Door van elkaar te leren en met elkaar te delen zal er middels commu-
nicatie een gesprek ontstaan en zodoende zal men leren van elkaars 
meningen, ervaringen en perspectieven.
Virtual reality tour:  Oudenbosch speelde ook na WOII een belang-
rijke rol bij het terugkeren van duizenden Nederlanders uit werk- en 
concentratiekampen. In 1945 diende Oudenbosch als Nationaal Ont-
vangst Centrum voor Nederlanders die terug kwamen van de kampen 
in Duitsland en Oost-Europa. Tijdens deze repatriëring “Saint Louis” 
vonden vluchtelingen en landgenoten hun weg terug naar huis. 
Middels deze Virtual Reality Tour kun je dit van dichtbij meemaken. 
Humanity Game Rode Kruis:   
Vaak zie je hoe hulporganisaties zoals het Rode Kruis slachtoffers in 
ramp- en conflictgebieden helpen. Tijdens de Humanity Game kruipen 
leerlingen in de huid van hulpverleners. Ze vormen een noodhulpteam 
en moeten moeilijke beslissingen nemen waar hulpverleners in de 
praktijk ook mee te maken krijgen. De groep wordt opgedeeld in 3 
noodhulpteams. Ze krijgen een video te zien over een (natuur-)ramp 
en de nood die daarbij is ontstaan. We behandelen een tyfoon op de 
Filipijnen, het gewapende conflict in Syrië, de situatie in Venezuela 
waar veel mensen op de vlucht zijn en de Coronacrisis in Zambia. De 
leerlingen starten met een basisvoorraad aan hulpgoederen en kun-
nen gedurende het spel extra hulpgoederen verdienen door vragen 
juist te beantwoorden. Het team met de slimste keuzes wint het spel!    
Introductie film:  De leerlingen gaan een filmanimatie zien welke 
gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van Joseph Oubelkas. 
Joseph vertelt zijn verhaal over zijn onterechte gevangenschap in 
Marokko. Middels deze weg wil Joseph de leerlingen meegeven dat je 
veel dingen niet kunt beïnvloeden, maar je kunt altijd je eigen houding     
kiezen. Met doorzettingsvermogen en de juiste focus kun je bereiken 
wat je wilt.

Escaperoom:  Dit is een interactief spel op een fysieke locatie waarbij 
de leerlingen samen puzzels, raadsels en uitdagingen ontdekken en 
proberen op te lossen. Deze Escaperoom is gebaseerd op het levens-
verhaal van Joseph Oubelkas. De escape room is zodanig gebouwd 
dat je je als deelnemer waant in de wereld van de gevangenis waarin 
Joseph 5 jaar onterecht heeft vastgezeten. Op deze zoektocht naar de 
vrijheid gaan jullie samen beleven wat het is om echt vrij te zijn. 

Dag 2: MOVE!  en CuNa Educatie  Duurzaamheid
Deze workshop zal op school plaatsvinden dus jullie mogen je eigen 
lunch meenemen. In de ochtend gaat de workshop “MOVE” van start 
en gaan we een reis om de wereld maken waarbij we ontdekken hoe 
wij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Dit doen 
we met onze eigen koffer vol ideeën, meningen, gedachten, fanta-
sieën en vooral met veel plezier. In de MOVE! workshop zetten we 
leerlingen in beweging, middels theater, om ze bewust te maken van 
de groene voetstappen die zij hier op de wereld achterlaten. Door 
middel van theater leren zij deze kennis toe te passen in het dagelijks 
leven. Met hun hoofd, hart en handen gaan ze beleven, ervaren, delen 
en verwonderen. Na de lunch gaan we in samenwerking met CuNa 
Educatie aan de slag in en om de school. Samen gaan we kijken wat 
we kunnen doen om jullie school nog duurzamer te maken. We gaan 
kijken wat er goed gaat en wat er eventueel verbeterd kan worden. 
Samen gaan we deze “groene” voetafdrukken zetten zodat ook toe-
komstige kinderen kunnen genieten van deze mooie planeet!

Dag 3: De Biesbosch Nationaal Natuurpark  Natuur
Deze dag gaat plaatsvinden in Nationaal Natuurpark De Biesbosch. 
Net zoals op dag 1 regelen wij deze dag het vervoer en de lunch!
We beginnen deze dag met een wandeling door het park (eventueel 
met gids). De Biesbosch is een unieke rivierdelta met getij. Land van 
wilgenbossen, eilanden en kreken. Misschien zien jullie onderweg 
nog wel een bever. Dit dier heeft zijn thuis gevonden in de Biesbosch. 
Na de lunch gaan we het water op middels een kano of fluisterboot. 
Zo kom je op plekjes die je tijdens de wandeltocht niet kon bereiken. 
Vanaf het water ziet de Biesbosch er weer heel anders uit. Om nog 
wat energie kwijt te raken nemen we jullie mee naar het klimbos. 
Op verschillende hoogtes gaan jullie de Biesbosch weer op andere 
manier beleven.
 
Ons aanbod in het kort
• Interactief 
• 3-daagse excursie
• Verblijf in groepsaccomodatie op aanvraag mogelijk
• Voorbereiding eventueel via SMART online
• Levenslessen, Bewustwording en Persoonsontwikkeling
• Vervoer (bus of trein) + lunch op locatie (2x)

Benieuwd naar de prijs? Voor meer info, mail naar:
info@global-education.nl

3-daagse Wereldburgerschap belevenis

www.global-education.nl

Duurzame theater experience

€ 125,- 

bij 60 leerlingen 

(exclusief vervoerskosten)
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