Wereldburgers voor de klas - 2021
Een traject ontwikkeld door Stichting Cosmicus
Aanleiding
Op initiatief en onder leiding van Ferd Stouten, vicevoorzitter van stichting Cosmicus, werd in
2017 in Amsterdam het project ‘Statushouders voor de klas’ de wereld ingeroepen. Het
project bood, en biedt nog steeds, hoogopgeleide statushouders met ervaring in het
onderwijs de mogelijkheid om in Nederland als docent aan de slag te gaan in het voortgezet
onderwijs (VO). Dit draagt niet enkel bij aan succesvolle integratie van de kandidaten, maar
helpt ook het enorm lerarentekort terug te dringen.
Fundament
Stichting Cosmicus introduceerde het begrip ‘wereldburgerschap’ in Nederland: Cosmicus gidst naar
wereldburgerschap. Alle projecten die worden ontwikkeld en uitgevoerd zijn verbonden aan het
opleiden van de wereldburger. Daarom is ‘Statushouders voor de klas’ omgedoopt tot
‘Wereldburgers voor de klas’. Dat is niet alleen positiever en meer allesomvattend, maar biedt
tevens ruimte voor een meer divers kandidatenpalet.
Bouwstenen
‘Wereldburgers voor de klas’ is opgebouwd uit de visie van synergie. Ofwel groei in gang zetten door
het aangaan van open, diepe en brede verbinding in groepsverband. Het volgen van dit traject is
spannend en groots voor deelnemers. Ze zijn zeer gemotiveerd om weer voor de klas te staan, maar
hebben hierin aanmoediging en steun nodig. Iedereen die betrokken is bij dit traject beoogt vanuit
die visie te handelen. Het contact onderling is gebaseerd op warmte, veiligheid, humor, positiviteit
en creativiteit. Alle emoties zijn welkom, dus ook verdriet, frustratie en wanhoop: wederkerige
empathie is essentieel zodat de kandidaat ruimte krijgt om eventuele obstakels op een gezonde
manier te overkomen.
Vier pilaren
De doelgroep is een specifieke, het traject daarom ook. Om de kandidaten succesvol te begeleiden in
de richting van een baan als docent in het VO, krijgen zij verschillende vormen van scholing
aangeboden. De vier pilaren waarop dit traject rust zijn 1) een intensieve NT2-cursus, 2) cursussen
pedagogiek- en vakdidactiek, 3) praktijkervaring middels een parttime aanstelling als (T)OA en 4)
horizontale coaching op maat.
Constante verbouwing
Gaandeweg leert men. Gedurende het traject wordt daarom constant gereflecteerd op de lopende
gang van zaken. Op deze manier ontstaat flexibiliteit om de invulling van het traject bij te schaven of
aan te passen op de behoefte van de situatie die op dat moment speelt.
Voortbouwen
Cosmicus biedt dit traject aan voor alle gemeenten, waar in samenspraak de rollen worden bepaald.
Stichting Cosmicus kan verantwoording nemen voor projectleiding van enkel de werving, selectie en
coaching. Het is tevens mogelijk om projectleiding omtrent NT2-cursussen en de cursussen
pedagogiek en vakdidactiek uit te besteden aan Cosmicus.
Interesse, ideeën, opmerkingen? Allen welkom. Neem contact op met Franske Huisman
(franske@cosmicus.nl), projectleider van Wereldburgers voor de klas.

