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C. INTRODUCTIE 
Dit document is het eindverslag van de evaluatie van het programma “Studenten van het Vlaamse 
hoger onderwijs dragen als bewuste wereldburgers bij aan duurzame ontwikkeling voor het Zuiden” 
uitgevoerd door de vzw UCOS in de periode 2017 – 2021. Dit programma werd medegefinancierd door 
de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).  
 
De evaluatie werd uitgevoerd door Paola Andrea Vallejo Patiño (Insight Consulting) in de periode 
december 2021 - juni 2022. Aangezien deze evaluatie op het einde van de programmacyclus kwam, 
spreken we van een eindevaluatie.   
 
Dit eindverslag geeft een overzicht van het evaluatieonderwerp (m.n. het programma), het 
evaluatieproces en de evaluatiebevindingen.  
 

D. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 
Het proces van de eindevaluatie is opgedeeld in 3 fases:  
 Fase 1: voorbereiding 
 Fase 2: uitvoering  
 Fase 3: rapportage en disseminatie  
 
De eerste fase liep van 10 december 2021 tot 8 maart 2022 en bestond uit 6 (in mekaar vloeiende) 
stappen: 
 Stap 1: begrijpen van de context van de kernevaluatievraag 
 Stap 2: bouwen van een gemeenschappelijk (terminologisch) begrip over de kernevaluatievraag 
 Stap 3: lokaliseren van de kernevaluatievraag in de resultatenketen 
 Stap 4: verfijnen van de evaluatievragen, indicatoren en benchmarks 
 Stap 5: identificeren van de bestaande vs. de te creëren informatie 
 Stap 6: uitwerken van het evaluatieplan en inceptieverslag 
 
Tijdens deze fase is een diepgaande documentstudie uitgevoerd en zijn gesprekken/werksessies met 
het team gehouden om het programma te begrijpen, de werking van het systeem van Monitoring, 
Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) te vatten, de informatielacunes te identificeren, de 
programmatheorie te verfijnen en de evaluatiestrategie aan te passen aan de nieuwe informatie. Tabel 
1 geeft een detail overzicht van de werkzaamheden per stap tijdens deze fase.  
 
Tabel 1: Overzicht van de werkzaamheden van Fase 1 per stap 
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Pre-contractuele Meet and greet 
(23/11/2021) 

X      

Ondertekening contract (10 december 
2021) 

      

Scan “impact” in meerjarenprogramma 
DGD 2017 – 2021 

 X     

Scan “impact” in ingediend 
meerjarenprogramma DGD 2022 – 2026 

 X     
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Analyse van resultatenketen en 
veranderingstheorie programma DGD 
2017 – 2021 met inbegrip van identificatie 
van verzamelde programmadata en 
lokalisatie van gehanteerde indicatoren in 
visueel schema 

 X X  X  

Analyse van resultatenketen en 
veranderingstheorie programma DGD 
2022 – 2026 

 X X    

Kick-off meeting_fysiek (14/12/2021):  X     
Presentatie over het concept 
‘impact’ in evaluatie 

 X     

Presentatie resultaten scan 
impact in de UCOS-programma’s  X     

Presentatie van reconstructie 
programmatheorieën programma 
2017-2021 en programma 2022-
2026 aan de hand van visueel 
schema 

  X    

Kick-off meeting_digitaal (17/12/2021):       
Presentatie van reconstructie 
programmatheorieën programma 
2017-2021 en programma 2022-
2026 aan de hand van visueel 
schema 

  X    

Werksessie met UCOS-team (21/12/2021)  X X X   
Identificatie van bestaande 
programmaliteratuur 

X X X X X  

Analyse van MEAL-documenten en -
systeem 

    X  

Meeting met MEAL-verantwoordelijke 
UCOS (16/12/2021 - digitaal): uitleg over 
MEAL-systeem DGD-programma 2017 – 
2021 

    X  

Matrix met identificatie van gehanteerde 
evaluatievragen en indicatoren in MEAL-
documenten 

    X  

Meeting met MEAL-verantwoordelijke 
UCOS (10/01/2022) - digitaal): overlopen 
van matrix 

    X  

Matrix met uitgevoerde activiteiten per 
doelgroep tijdens het programma 

   X   

Teamoefening (januari 2022): interne 
verderzetting van de oefening rond het 
bepalen van de evaluatievragen, 
indicatoren en benchmarks aan de hand 
richtlijnen gegeven door de evaluator en 
verdere uitwerking van veranderingspad 
docenten en medewerkers. 

   X   

Meeting met MEAL-verantwoordelijke 
UCOS (28/01/2022) - digitaal): overlopen 
van matrix 

 X  X   

Bijkomende interne oefeningen en 
meetings om evaluatievragen, 
indicatoren en benchmarks te bepalen 

 X  X  X 

Basisdocumentstudie X X X  X  
Bijkomende documentstudie  X  X   
Inceptieverslag       

Draft schrijven      X 
Besprekingen over draft      X 
Feedback van team verwerken      X 
Finale versie (8 maart 2022)      X 
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De bovengenoemde analyses, presentaties, enz. zijn gedaan aan de hand van de review van de volgende (MEAL) 
documenten:  

Basisdocumentatie: 

- Ingediend meerjarenprogramma DGD 2017 – 2021 en bijhorende veranderingstheorie 
- Ingediend meerjarenprogramma DGD 2022 – 2026 en bijhorende veranderingstheorie 
- UCOS & Howest (2016) Onderzoek naar de omkadering en de impact van Zuidstages: Enquête bij studenten 

(Ba/Ma) van het Vlaams hoger onderwijs die in het Zuiden verbleven 
- Stoop Consulting (2016) Rapport evaluatie het DGD-programma 2014-2016 van UCOS, 2016 
- Vranckx, A. (2020) Mid-term evaluatie programma 2017-2021 in uitvoering door het Universitair Centrum voor 

Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) 
- Draaiboek opvolging en evaluatie programma DGD 2017 – 2021 (2017) 
- Certificering evaluatiesystemen VERBETERPLAN (2019) 
- Performantiescores 2020 (2021) 
- Erkenningsdossier UCOS 2017 – 2026 

 
Bijkomende documentatie:  
 

- Roadmap debriefing format UCOS 
- Overzichtstabel van doelgroepbereik R1 en R2 
- Monitoringverslagen van R3 
- Lessons learned R3 
- Susa, R. (2019) Global Citizenship Education (GCE) for Unknown Futures. A report for the Bridge 47 project  
- PPT shift UCOS 
- UCOS (2019) Relevante stages voor het Globale Zuiden 

 
Deze fase liet ons toe om: 
 belangrijke aanpassingen te doen aan de oorspronkelijke evaluatiestrategie naar aanleiding van 

de shift van een impactevaluatie naar een effectiviteitsevaluatie  
 cruciale voorbereidingen te treffen voor de eindevaluatie m.n. het participatief concretiseren van 

de verwachte veranderingen op de 3 assen van wereldburgerschapscompetenties en het 
participatief bepalen van indicatoren en benchmarks op het niveau van de immediate en 
intermediate outcomes 

 werkpunten vast te stellen en bijhorende aanbevelingen te formuleren omtrent de 
conceptualisering van de evaluatiecriteria, de formulering van de doelgroepen en de 
doelstellingen, de concretisering van de gewenste veranderingen, de programmatheorie, de 
resultatenketen en de indicatoren. Voor een detail van deze diepgaande analyse verwijzen we 
graag naar het inceptieverslag (p. 5 – 27) van deze eindevaluatie. De bevindingen en aanbevelingen 
zullen we wel nogmaals recapituleren in dit eindverslag.    

 
In deze fase is veel tijd geïnvesteerd om niet alleen de eindevaluatie tot een goed einde te brengen, 
maar ook om analyses en acties te ondernemen die UCOS kunnen ondersteunen om de monitoring en 
evaluatie van het programma 2022 – 2026 te versterken.  
 
De tweede fase liep van 18 februari 2022 tot 25 mei 2022 en bestond uit de (voorbereiding en 
uitvoering van de) dataverzameling en de (voorbereiding en uitvoering van de) data-analyse.  
 
De derde en laatste fase liep wat betreft de rapportage enigszins over in de analyse van fase 2. De 
disseminatie bestond uit een presentatie die voor het team werd gehouden op 24 juni 2022.  
 
Tabel 2 geeft een algemeen overzicht van de timing waarin de werkzaamheden in deze drie fases 
uitgevoerd zijn.  
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Tabel 2: Overzicht van de werkzaamheden in Fase 1, Fase 2 en Fase 3 
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FASE 1: Voorbereidingsfase        
Stap 1: context X       
Stap 2: gemeenschappelijk begrip X X      
Stap 3: lokalisatie vraag in resultatenketen X       
Stap 4 : finetunen evaluatievragen, indicatoren en benchmarks  X X X    
Stap 5 : identificatie data X X X     
Stap 6: evaluatieplan en inceptieverslag   X X    
        
FASE 2: dataverzameling en -analyse         
Kwantitatieve luik: 3 online bevragingen        
Data-verzameling        
2 vragenlijsten opstellen aan de hand van de stellingen voor de 
assen van wereldburgerschapscompetenties studenten (op 
immediate en intermediate outcomeniveau) 

  
X    

 

1 vragenlijst opstellen aan de hand van de stellingen van 
competenties van docenten en medewerkers internationalisering 

  
X    

 

Vragenlijsten valideren    X    
3 vragenlijsten in surveytool invoeren     X    
3 vragenlijsten in surveytool testen    X    
Adressenlijsten opstellen (UCOS)    X    
Oproepmail opstellen (UCOS)    X    
Vragenlijsten lanceren (11 maart 2022 - 20 maart 2022 als deadline)    X    
Responsratio opvolgen    X    
Herinneringsmails opstellen     X    
Herinneringsmails sturen (UCOS)    X    
Vragenlijsten herlanceren (21 maart 2022 – 27 maart als deadline)    X    
Data-analyse        
Respondenten valideren    X    
Dataset cleanen    X X   
Gegevens analyseren en bijhorende grafieken in Excel maken     X X  
Rapportage voorbereiden     X X  
        
Kwalitatieve luik: open vragen uit online vragenlijsten        
Antwoorden op de open vragen analyseren      X  
Rapportage voorbereiden      X  
        
Kwalitatieve luik: 6 online interviews, 4 online duo-interviews en 
1 online focusgroep 

  
    

 

Data-verzameling        
Oproepmail opstellen    X    
Oproepmail sturen (UCOS) 30/03/2022     X   
Kandidaten valideren      X   
Tweede oproepmail lanceren (UCOS) 08/04/2022     X   
Online gesprekken organiseren (UCOS)     X   
Methodologie voor de online gesprekken uitwerken     X   
Uitvoeren van de interviews/focusgroep (21 april 2022 – 02 mei 
2022) 

  
  X  

 

Data-analyse        
Transcripties       X X 
Informatie analyseren      X X 
Rapportage voorbereiden      X X 
        
Kwalitatieve luik: documentstudie        
Documenten lezen      X  
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Informatie analyseren      X  
Rapportage voorbereiden      X X 
        
FASE 3: rapportage en disseminatie        
Draftverslag opstellen      X  
Draftverslag indienen      X  
Presentatie voorbereiden       X 
Evaluatieresultaten aan het UCOS-team presenteren       X 
Feedback draftverslag verwerken       X 
Eindverslag indienen       X 
Presentatie team       X 

 

E. ONDERWERP VAN DE EVALUATIE 
UCOS is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking actief in het domein van 
wereldburgerschapseducatie. UCOS is actief in de wereld van het Vlaams hoger onderwijs. In de 
periode 2017 – 2021 heeft UCOS het programma “Studenten van het Vlaamse hoger onderwijs 
dragen als bewuste wereldburgers bij aan duurzame ontwikkeling voor het Zuiden” uitgevoerd 
medegefinancierd door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).  

E.1 BESCHRIJVING VAN DE PROGRAMMATHEORIE1 

Alvorens dieper in te gaan op de programmatheorie willen we even wijzen op twee elementen. Ten 
eerste hebben we in het schema (zie Schema 1) om de elementen van het programma onder te 
brengen, de concepten van immediate en intermediate outcome ingevoerd om een duidelijker 
onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus van resultaten en veranderingen in de 
verschillende sferen (controle, invloed en interesse) van het programma per doelgroep.  

Schema 1:  Template resultatenketen 

 

 

 

 

 

 

 

Ten tweede heeft UCOS een belangrijke evolutie meegemaakt in haar visie rond wereldburgerschap 
tijdens de implementatieperiode van het programma (zie F.1 Evaluatiecontext). De beschrijving van 

 
1 in 2021 heeft UCOS een nieuwe veranderingstheorie uitgebracht bij de voorbereiding van het programma 2022 
– 2026. We hebben deze theorie ter hand genomen om het programma 2017 – 2021 en de evolutie van UCOS 
beter te begrijpen, maar moesten ons tijdens de eindevaluatie beperken tot de elementen die in het vorig 
programma ook aan bod kwamen.  

Interessesfeer 
Ultimate 
outcome / 
Impact 

Re
su

lta
te

n  

Ve
ra

nd
er

in
ge

n  

      

Invloedsfeer 

Intermediate 
outcomes / 
Specifieke 
doelstelling 

      

Immediate 
outcomes       

Controlesfeer 
(~uitvoering) 

Outputs        

Activiteiten         

Inputs         

    Doelgroep A Doelgroep B Doelgroep C 



  

Pagina 10 van 368 
 

Eindverslag  

de programmatheorie is het resultaat van participatieve reflecties met het team en incorporeert deze 
nieuwe visie.  

De programmatheorie (zie Bijlage 1) is vertrokken vanuit de observatie dat basisrechten voor heel veel 
mensen vandaag niet vervuld zijn. Velen krijgen te maken met armoede en sociale uitsluiting en 
bepaalde groepen zoals inwoners van landen uit het “Globale Zuiden”2 en vrouwen worden extra 
getroffen. Anderzijds legt onze huidige manier van leven een hypotheek op de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om een menswaardig leven te leiden. Opnieuw zijn het voornamelijk mensen 
in het “Globale Zuiden” die getroffen worden.3 UCOS wil daarom meewerken aan een wereld waarin 
(niet-materiële) mensenrechten universeel worden gerespecteerd (~soft Global Citizenship Education 
- GCE) en waarin iedereen op een gelijkwaardige manier wordt behandeld met respect voor verschillen 
en diversiteit (~soft GCE). In de formulering van het programma wordt de nood gezien voor meer 
duurzame menselijke ontwikkeling (~soft GCE). Dat is ook de notie die terug te vinden is op het 
allerhoogste ambitieniveau van verandering (ultimate outcome/impact). In de implementatieperiode 
is deze term losgelaten4 om meer de nadruk te leggen op de nood aan globale rechtvaardigheid omdat 
UCOS meer en meer vertrekt vanuit de problematiek van onderdrukking, discriminatie en ongelijkheid 
(~critical GCE).  

Wie moet hieraan werken? Iedereen. Door toenemende globalisering worden samenlevingen immers 
onderling afhankelijk, maatschappelijke problemen en uitdagingen zijn complex en globaal (~critical 
GCE). Ieders doen en laten heeft een impact op het leven van anderen, zowel op mensen dichtbij als 
ver weg, zowel op mensen die nu leven als toekomstige generaties. Hieruit volgt dat alle mensen 
wereldburgers zijn (~soft GCE).  

Hoe aan deze wereld kan gewerkt worden is voer voor debat. Mensen hebben uiteenlopende inzichten 
en verschillen van mening over de problemen en de oplossingen. Ieder mens kijkt immers naar 
uitdagingen en problemen vanuit de eigen achtergrond, cultuur, vaardigheden en kennis. UCOS ziet 
alvast een groot probleem bij het gebrek aan respectvolle, gelijkwaardige dialoog tussen mensen over 
de grenzen van culturen, landen, seksen, enz. heen. Het is voor UCOS immers essentieel dat we elkaar 
willen ontmoeten en leren begrijpen, en dat er internationale solidariteit is (~soft GCE). 

Als mens ben je een geboren wereldburger. Om een kritische bewuste, actieve5 wereldburger te zijn 
echter, die in zo’n dialoog wil/kan gaan en aan deze wereld wil/kan werken, heb je een aparte set van 
competenties nodig. Het zijn deze wereldburgerschapscompetenties die UCOS in het programma wil 
versterken bij een specifieke groep -de studenten van het Vlaamse hoger onderwijs- met wie ze nauwe 
banden heeft en die ze kan bereiken tijdens een vormende periode van het leven en met het potentieel 
om deze competenties mee te dragen na het verlaten van het studentenleven.     

Het programma streeft na dat studenten van het Vlaams hoger onderwijs zich opstellen als bewuste 
wereldburgers en zich inzetten voor internationale solidariteit (=specifieke 
doelstelling/intermediate outcome). Dit betekent dat studenten hun 
wereldburgerschapscompetenties toepassen nadat ze in contact zijn geweest met de activiteiten van 

 
2 We maken hier de kanttekening dat het team deze term gebruikt ter vervanging van “het Zuiden”, maar het 
zoekt nog naar een geharmoniseerde visie van hoe dat Globale Zuiden afgebakend wordt.  
3 Erkenningsdossier UCOS 2017 - 2026 
4 Het is losgelaten in de implementatie van het programma 2017 – 2021 en formulering van het programma 2022 
– 2026, maar we vinden het nog terug in de visie van UCOS (erkenningsdossier 2017 – 2026, veranderingstheorie 
programma 2022 – 2026)  
5 Al deze termen worden door mekaar gebruikt zonder een duidelijke conceptuele afbakening. Ze zouden 
respectievelijk kunnen overeenkomen met het weten, voelen en handelen. Deze gelijkstelling is niet formeel, 
maar rees als idee tijdens het voorbereidingsproces en bijhorende reflecties met het team.   
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UCOS en dit zowel tijdens hun studentenleven als erna.  Dit wil zeggen dat ze de opgedane kennis 
blijven toepassen in hun analyse en kritische visievorming over mondiale kwesties (WETEN), dat hun 
niveaus van betrokkenheid -of nog, interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel- minstens 
behouden blijven (VOELEN) en dat hun handelen door deze kennis/analysevermogen/kritische visie en 
interesse/motivatie/verantwoordelijkheidsgevoel geleid wordt.  

Opdat studenten dit zouden kunnen doen, moeten ze als het ware beschikken over een aantal 
competenties.  In het programma (zie Tabel 3) worden ze ondergebracht in 3 grote assen die 
overeenkomen met het WETEN, het VOELEN en het HANDELEN. Kennis en inzicht vanuit analyse 
kunnen leiden naar een kritische visie op mondiale kwesties. Dit brengt/vergroot gevoelens van 
betrokkenheid -of nog, interesse, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel- wat op zijn beurt de 
hefboom kan zijn om in actie te komen. Het programma wil deze wereldburgerschapscompetenties 
bij de studenten versterken (= immediate outcome). 

Tabel 3: Overzicht van 3 assen van wereldburgerschapscompetenties 

Wereldburgerschapscompetenties 
3 assen zoals geformuleerd in het 
programma 

3 assen zoals geformuleerd in het 
programma (studentenprojecten) 

3 (sub-)assen zoals geherformuleerd 
in het kader van de evaluatie 

  WETEN 
Kennis verwerven over en analyseren 
van mondiale kwesties en hier een 
kritische visie rond ontwikkelen.  

 

Kennis verwerven over en analyseren 
van mondiale kwesties en hier een 
kritische visie rond ontwikkelen.  

 

Kennis  
Analysevermogen 
Kritische visie 

  VOELEN 
Zich betrokken voelen bij de Noord-
Zuidproblematiek* en 

 Interesse  

  Motivatie 
  Verantwoordelijkheidsgevoel 
  HANDELEN 
 Kunnen communiceren binnen een 

interculturele context met respect 
voor verschillen en diversiteit.  

 

 

In actie komen voor internationale 
solidariteit** met het Zuiden en voor 
duurzame ontwikkeling*  

(3) In actie komen voor internationale 
solidariteit** met het Zuiden en voor 
duurzame ontwikkeling* 

 

   
* de termen ‘Noord-Zuidproblematiek’ is vervangen door Globale Zuiden6 en ‘duurzame ontwikkeling’ wordt niet meer 
gehanteerd door het team bij de uitvoering van het programma.  

** de term internationale solidariteit blijft wel behouden, maar het team voelt aan dat deze term nog een ‘soft’ visie op 
wereldburgerschap weerspiegelt. Zoals eerder uitgelegd spreekt UCOS liever van globale rechtvaardigheid in de lijn van 
de ‘critical’ visie om ook het structurele aspect te belichten.  

 

 
6   In de visitetekst “Relevante stages voor het Globale Zuiden” uit 2019 wordt deze term gedefinieerd als “de 
landen die vermeld worden in de OESO-DAC landenlijst. Volgens de Human Development Index kennen lage-
inkomenslanden hoge cijfers van interne ongelijkheid, armoede en onzekerheid. We erkennen dat men 
elementen vindt uit het globale Noorden (hoge welvaart en sociale gelijkheid) in het globale Zuiden en vice versa 
(ongelijkheid, armoede, & onzekerheid in het globale Noorden”. In 2020 heeft UCOS deze definitie veranderd 
naar “Landen die een gedeelde geschiedenis hebben van onderdrukking, uitbuiting, kolonisatie en daar vandaag 
nog altijd de gevolgen van dragen”. 
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Tabel 4 hieronder geeft een overzicht van hoe UCOS deze competenties concreet invult. Dit 
weerspiegelt welke veranderingen UCOS graag zou willen observeren bij de studenten naar aanleiding 
van haar activiteiten.  Dit overzicht is een gevalideerde reconstructie van de doelstellingen. We 
spreken van ‘reconstructie’ want het bestond niet as such in het ingediend programma zelf en het 
werd ook niet expliciet gehanteerd tijdens de implementatie van het programma, maar het werd 
uitgewerkt in het kader van de eindevaluatie. Dit is gebeurd aan de hand van de informatie uit het 
programma, de reflecties met het team over de evaluatievragen, de informatie uit andere studies en 
het debriefingsformat van UCOS.  

Tabel 4: Overzicht van verwachte veranderingen op het vlak van wereldburgerschapscompetenties bij studenten  

IMMEDIATE OUTCOME: Studenten versterken hun wereldburgerschapscompetenties binnen het Vlaamse hoger 
onderwijs 

Aan het einde van (de activiteit) … 

*is alleen van toepassing voor studenten die aan de studentenprojecten van UCOS (in casu CHanGE) hebben deelgenomen 
WETEN 
Kennis - Studenten… 
Vergroten hun kennis over het concept armoede  
Vergroten hun kennis over het concept onderdrukking (mechanismes, enz.)  
Vergroten hun kennis over het concept privilege 
Vergroten hun kennis over het concept racisme 
Vergroten hun kennis over het concept ontwikkelingshulp/ontwikkelingssamenwerking 
Vergroten hun kennis over het concept gender 
Vergroten hun kennis over het concept SRGR (en de deelaspecten ervan zoals. abortus, menstruatie, vrijheid van 
genderidentiteit,  gender-based violence, sekswerk, LGBT+-migratie, inclusieve zorg, enz.)* 
 
Analysevermogen - Studenten… 
Armoede 
Begrijpen armoede (armoede hier en elders?) als een issue van uitsluiting 
Begrijpen de oorzaken van armoede 
Begrijpen eigen rol in deze armoede  
Globale onderdrukking  
Begrijpen onderdrukking als systemisch en structureel (~verbondenheid van alle mechanismes) 
Kunnen onderdrukking analyseren aan de hand van het begrip van intersectionaliteit (cultuur, socio-economische situatie, 
etniciteit, gender en religie) 
Kunnen de effecten van onderdrukking op deze 5 niveaus identificeren  
Kunnen zich positioneren in deze context van onderdrukking 
Privilèges 
Kunnen het onderscheid maken tussen inzet en privileges 
Begrijpen de strijd van gemarginaliseerde groepen 
Kunnen de eigen privileges (of gebrek eraan) identificeren 
Kunnen de verbondenheid zien tussen de eigen privileges en de strijd van gemarginaliseerde groepen 
Kunnen schuldgevoelens plaatsen in een context van privileges 
Racisme 
Begrijpen dat racisme meer is dan onderdrukking op individueel niveau 
Begrijpen racisme als een mechanisme van structurele uitsluiting  
Begrijpen de misvattingen die rond racisme bestaan (bv. ik zie geen kleur) 
Kunnen eigen bewuste vooroordelen identificeren 
Ontdekken eigen onbewuste vooroordelen  
Ontwikkelingssamenwerking 
Begrijpen de verbondenheid van de eigen context aan de problematieken in het buitenland 
Kunnen lokale kwesties in een internationale context plaatsen 
Kunnen hun eigen referentiekader vergelijken met andere visies op de wereld 
Eigen mobiliteit (indien van toepassing voor de doelgroep in kwestie) 
Kunnen eigen motivatie identificeren 
Kunnen eigen vooroordelen identificeren 
Kunnen eigen verwachtingen identificeren 
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Begrijpen dat ‘ontwikkelingshulp’ gevoelig ligt 
Begrijpen dat exotisme gevoelig ligt 
Kunnen de impact van hun vakgebied in een internationale context plaatsen 
Gender en SRGR* 
Deelnemers aan CHanGE zijn competent om zich een mening te vormen over gender-en SRGR-issues* 

Kunnen met een intersectionele lens naar gender en SRGR issues kijken* 
Kunnen met een dekoloniale lens naar gender en SRGR issues kijken* 
Kunnen denkkaders omtrent gender toepassen op concrete, maatschappelijke uitdagingen* 
Kunnen het ontwikkeld denkkader vertalen naar een heldere publieke boodschap rond gender en SRGR issues* 

              Kunnen op individuele basis hun denkkader rond gender en SRGR verruimen* 
              Kunnen op individuele basis hun kennis van de deelaspecten van gender en SRGR verruimen*  
 
Visie - Studenten… 
Nuanceren hun manier van kijken naar armoede (stelling: ik veroordeel de uitgaven van mensen in armoede) 
Nuanceren hun manier van kijken naar onderdrukking  
Nuanceren hun manier van kijken naar privileges  
Nuanceren hun manier van kijken naar racisme  
Nuanceren hun manier van kijken naar ontwikkelingssamenwerking  
Nuanceren hun manier van kijken naar wereldburgerschap  
Nuanceren hun manier van kijken naar hun mobiliteit  
Hebben een zelfkritische houding op eigen positionaliteit 
Beseffen dat voordelen altijd aanwezig zijn  
Beseffen dat via kritisch denken vooroordelen het hoofd kunnen geboden worden 
Hebben een kritische visie rond ontwikkelingsrelevante vraagstukken 
Kijken met een intersectionele lens naar gender en SRGR issues* 
Kijken met een dekoloniale lens naar gender en SRGR issues*  
 
VOELEN Studenten… 
Interesse - Studenten… 
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over hun gastland  
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over de problemen waar landen in het Globale Zuiden mee te maken 
krijgen 
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over armoede  
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over onderdrukking (mechanismes, enz.)  
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over privilege 
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over racisme 
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over ontwikkelingshulp/ontwikkelingssamenwerking 
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over gender*  
Hebben meer interesse om meer te weten te komen over SRGR*  
Motivatie - Studenten… 
Voelen zich meer gemotiveerd om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes  
Voelen zich meer gemotiveerd om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen acties 
Voelen zich meer gemotiveerd om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via acties van anderen 
Verantwoordelijkheidsgevoel – Studenten… 
Voelen zich meer verantwoordelijk om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes 
Voelen zich meer verantwoordelijk om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen acties 
Voelen zich meer verantwoordelijk om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via acties van anderen 
Voelen zich niet alleen betrokken ten opzichte van hun land van bestemming 
HANDELEN7 (op het niveau van de immediate outcome zijn deze veranderingen alleen van toepassing voor de studenten 
in de studentenprojecten) 
Verdiepen hun kennis over een of meerdere van de deelaspecten van gender* 
Verdiepen hun kennis over een of meerdere van de deelaspecten van SRGR* 
Baseren eigen keuzes meer op basis van opgedane inzichten (bv. politieke keuzes) rond globale onrechtvaardigheid 
Baseren eigen gedrag meer op basis van opgedane inzichten rond globale onrechtvaardigheid 

Interpreteren nieuwe informatie binnen de opgedane inzichten 

 
7 Deze veranderingen bevinden zich op het immediate outcome niveau van de studentenprojecten omdat het 
veranderingen zijn die nog in de controlesfeer zitten van deze activiteit. Voor de andere studenten gaat het over 
veranderingen die je pas na de activiteiten van UCOS kan waarnemen waardoor ze in de intermediate outcome 
niveau (sfeer van invloed) zitten.  



  

Pagina 14 van 368 
 

Eindverslag  

Reageren (anders) als ze getuige zijn van onderdrukking 
Passen hun houding aan in interculturele relaties (alleen in as van studentenprojecten op immediate level!) 

Nemen een nederige houding aan 
Stellen de academische doelstellingen als evenwaardig aan de menselijke ontmoetingen  
Nemen een lerende ( belerende) houding aan 
Leggen geen denkkaders op 
Identificeren hoe vooroordelen een invloed kunnen hebben op de relatie met anderen 
Gaan beter om met frustraties 

Passen hun communicatie aan in interculturele relaties 
Communiceren op een diversiteitssensitieve manier  

Gaan constructief om met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard 
kunnen gaan 
Kunnen samenwerken met respect voor diversiteit  
Delen opgedane inzichten met de directe omgeving (vrienden, familie, kennissen) 
Delen opgedane inzichten met de indirecte omgeving 
Ondersteunen initiatieven die willen bijdragen aan globale rechtvaardigheid 
Organiseren initiatieven die willen bijdragen aan globale rechtvaardigheid 
Ondersteunen (uit eigen beweging) initiatieven die willen bijdragen aan gendergelijkheid* 
Organiseren (uit eigen beweging) initiatieven die willen bijdragen aan SRGR* 

 

UCOS ziet 2 manieren om deze wereldburgerschapscompetenties te versterken. Ten eerste door 
activiteiten te organiseren waar studenten rechtstreeks aan kunnen deelnemen (eerstelijnsaanbod). 
Deze activiteiten krijgen een ander karakter afhankelijk van het soort student. We onderscheiden 4 
grote groepen zoals te zien in Tabel 5: 

Tabel 5: Overzicht van activiteiten per type student  

Type student Type activiteit 
Studenten die niet in een mobiliteitstraject8 zitten Vorming (0.5 dag of 1 dag) op vraag van de 

onderwijsinstelling 
Studenten die in een mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit hun onderwijsinstelling 

Vorming pre-vertrek, of nog voorbereidingsdag (0,5 dag 
indien online of 1 dag indien fysiek) 

Debriefing post-terugkomst (0,5 dag) 

Belangrijke kanttekening: niet alle studenten die een vorming 
pre-vertrek volgen, volgen ook een debriefing. De 
voorbereidingsdag wordt vaak verplicht en is nodig voor het 
verkrijgen van de reisbeurs, maar de debriefing is dat niet. Dit 
is vaak vrijblijvend of wordt afhankelijk van de instelling 
verplicht. 

Studenten die in een mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit UCOS (in het kader van de 
studentenprojecten) 

Vorming pre-vertrek (3 voorbereidingsweekends en/of een 
voorbereidingsweek) 

Debriefing post-terugkomst (terugkomweekend) 

Organisatie van events (najaarscampagne): UCOS biedt 
vooral logistieke en financiële ondersteuning. Ze zorgen voor 
de betaling van facturen (bv. sprekers of materiaal), het 
boeken van locaties, het transport van het materiaal, enz. De 
inhoud van de evenementen wordt echter volledig door de 
deelnemers bepaalt. 

 

 
8 Met mobiliteit wordt bedoeld dat studenten in het kader van hun studies of een specifiek project georganiseerd 
door UCOS naar een land uit het “Globale Zuiden” vertrekken. In 2021 reisde één groep ChanGE-deelnemers ook 
naar Griekenland wat volgens UCOS niet tot het “Globale Zuiden” behoort.   
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Studenten die uit het buitenland komen Vorming (0.5/1 dag) op vraag van de onderwijsinstelling 
 

Een belangrijke opmerking betreft de versterking van de competentie-as HANDELEN. Binnen het kader 
van de activiteiten van UCOS wordt alleen rechtstreeks gewerkt op deze competenties bij de studenten 
die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit UCOS (in het kader van de 
studentenprojecten). Bij de andere doelgroepen focussen activiteiten op het leggen van de 
fundamenten voor het HANDELEN, namelijk het WETEN en het VOELEN.   

Ten tweede wil het programma de wereldburgerschapscompetenties van de studenten versterken op 
onrechtstreekse wijze, m.n. via de docenten en de medewerkers internationalisering van hun 
onderwijsinstelling. Door het organiseren van debatten, seminaries, lezingen, werksessies, train-the-
trainingen (tweedelijnsaanbod) over racisme en diversiteit, kwaliteitsvolle mobiliteit, omkadering van 
studentenmobiliteit, respect voor kinderrechten tijdens de mobiliteit, relevante en duurzame 
partnerschappen, interculturele competenties, enz. wil UCOS deze groepen in staat stellen (~ 
immediate outcome-niveau) om zelf de wereldburgerschapscompetenties van deze groepen te 
versterken. Deze versterking gebeurt echter indirect door mondiale kwesties9 beter aan bod te laten 
komen binnen de onderwijsinstellingen (tijdens het doceren zelf -voor de docenten- en door te wegen 
op het beleid rond internationalisering) en door de kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale 
Zuiden te verbeteren (in hun hoedanigheid van ‘stagebegeleiders’ en door te wegen op het beleid rond 
de mobiliteit) (~intermediate en zelfs ultimate outcome-niveau). We zouden kunnen stellen dat het 
programma eigenlijk ook bij docenten en medewerkers een effect wil bekomen op hun WETEN, 
VOELEN en HANDELEN rond de wereldburgerschapscompetenties. Het WETEN en het VOELEN wordt 
versterkt via de activiteiten zelf en verwacht wordt dat ze daarna ernaar HANDELEN in hun 
beroepsleven.  

Opmerking: het HANDELEN moet effecten teweegbrengen op een hoger niveau, m.n. het aan bod te 
laten komen van ‘Noord-Zuid’-problematieken in de onderwijsinstellingen en de kwaliteit van de 
mobiliteit. UCOS heeft momenteel geen uitwerking van het eerste aspect. Voor de kwaliteit van de 
mobiliteit hanteerde het programma sinds 2019 een visietekst heeft met een 9-tal principes en 
bijhorende aanbevelingen. Het aspect van mobiliteit krijgt extra-aandacht binnen het programma 
want zulke ervaringen kunnen bijdragen aan de versterking van de wereldburgerschapscompetenties 
van studenten door de opgedane ervaring beter te plaatsen (~ ”weten” en “voelen”) mits een goede 
omkadering en door de mogelijkheid te bieden om wereldburgerschapscompetities toe te passen 
(~handelen).  

Tabel 6 hieronder geeft een overzicht van de veranderingen die UCOS graag zou willen observeren bij 
de docenten en medewerkers internationalisering naar aanleiding van haar activiteiten.  Dit overzicht 
is een gevalideerde reconstructie van de doelstellingen. Net zoals voor de studenten spreken we van 
‘reconstructie’ want het bestond niet as such in het ingediende programma en het werd ook niet 
expliciet gehanteerd tijdens de implementatie van het programma, maar het werd uitgewerkt in het 
kader van de eindevaluatie. Dit is gebeurd aan de hand van de informatie uit het programma, de 
reflecties met het team over de evaluatievragen, de informatie uit andere studies en de 
debriefingsformat van UCOS.  

Tabel 6: Overzicht van verwachte veranderingen bij docenten en medewerkers internationalisering 

 
9 In het programma wordt eerder gesproken van Noord-Zuidproblematiek, maar het team is afgestapt van deze 
terminologie. 
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IMMEDIATE OUTCOME: Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs zijn in staat 
om  wereldburgerschapscompetenties over te brengen op studenten 

Aan het einde van (de activiteit) … 
WETEN – Docenten en medewerkers internationalisering… 
Vergroten hun kennis over kritisch wereldburgerschap 
Vergroten hun kennis over wereldburgerschapscompetenties 
Beschikken over tools om wereldburgerschapscompetenties over te brengen op studenten 
 
Over mobiliteit… 
Kennen de 9 basisprincipes van kwaliteitsvolle mobiliteit (ontwikkeling zien als een complex proces, van hulp naar een 
eerlijke samenwerking, voldoende ownership, het interrelationele als doel, langetermijnaanpak en netwerking, 
omkadering voor iedereen, wereldburgerschap, kwetsbare kinderen, ecologische duurzaamheid) 
Kennen de beleidsaanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit (selectie student, locatie en periode stage, omkadering 
mobiliteit, duurzame partnerschappen, onderzoeksopdrachten, commerciële contracten, kwetsbare kinderen, 
ecologische duurzaamheid, onderzoek over Zuidstages) 
Hebben inzicht in hoe kwaliteitsvolle mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan de versterking van de 
wereldburgerschapscompetenties van studenten  
Hebben inzicht in hoe kwaliteitsvolle mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan globale rechtvaardigheid 
(critical GCE)  
 
Over aan bod komen… 
Kunnen identificeren hoe ze de wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via hun manier 
van lesgeven 
Kunnen identificeren hoe ze hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving kunnen toepassen 
tijdens hun lessen  
Kunnen identificeren hoe ze hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook kunnen toepassen in hun klasmanagement 
(omgaan met diversiteit, omgaan met verschillende visies en percepties, omgaan met culturele verschillen, enz.) 
Kunnen identificeren hoe ze de wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via het beleid van 
hun onderwijsinstelling 
 
VOELEN (motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel, engagement) – Docenten en medewerkers internationalisering… 
Voelen zich voldoende in staat om wereldburgerschapscompetenties over te brengen  
 
Over mobiliteit… 
Voelen zich gemotiveerd om de 9 principes en bijhorende aanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit toe te passen 
Voelen zich verantwoordelijk om de 9 principes en bijhorende aanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit toe te passen 
Voelen zich geëngageerd om de 9 principes en bijhorende aanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit en bijhorende 
aanbevelingen toe te passen 
 
 
Over aan bod komen… 
Voelen zich meer gemotiveerd/verantwoordelijk/geëngageerd om hun manier van lesgeven aan te passen om de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken 
Voelen zich meer gemotiveerd/verantwoordelijk/geëngageerd om hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook op 
de eigen samenleving toe te passen tijdens hun lessen  
Voelen zich meer gemotiveerd/verantwoordelijk/geëngageerd om hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook 
toepassen in hun klasmanagement (omgaan met diversiteit, omgaan met verschillende visies en percepties, omgaan met 
culturele verschillen, enz.) 
Voelen zich meer gemotiveerd/verantwoordelijk/geëngageerd om het beleid van hun onderwijsinstelling aan te passen 
o  de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken 
 
“INTERMEDIATE OUTCOME”10: Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs gaan 
aan de slag om (A) mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen en om (B) de 
kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden te verbeteren 

Na de activiteit… 
HANDELEN  

 
10 We zetten deze outcome tussen “ “ omdat het wel deel uitmaakt van de programmatheorie, maar niet als 
intermediate outcome wordt geformuleerd.   
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Docenten en medewerkers internationalisering… 
Passen hun manier van lesgeven aan om de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken 
Passen hun kennis over kritisch wereldburgerschap toe in hun klasmanagement (bv. hanteren een diversiteitssensitief 
klasmanagement) 
Passen hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving toe tijdens hun lessen. 
Formuleren aanbevelingen voor het veranderen het internationaliseringsbeleid  
Formuleren internationalisering ruimer dan enkel mobiliteit 
… om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A) 
 
Docenten en medewerkers internationalisering… 
Implementeren de 9 principes over kwaliteitsvolle  mobiliteit 
Implementeren beleidsaanbevelingen over kwaliteitsvolle mobiliteit 
… om de kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden te verbeteren (B) 

 

F. EVALUATIEKADER 

F.1 CONTEXT 

UCOS is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking actief in het domein van 
wereldburgerschapseducatie. UCOS is actief in de wereld van het Vlaams hoger onderwijs. In de 
periode 2017 – 2021 heeft UCOS een programma uitgevoerd medegefinancierd door de Directie-
generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dit programma is een voorzetting 
van het programma 2014 – 2016 medegefinancierd door dezelfde instelling. Het programma (dat uit 1 
outcome bestaat) is ten einde en UCOS wenste een eindevaluatie uit te voeren door een 
onafhankelijke evaluator. Dit kadert binnen de wettelijke verplichtingen ingebouwd in het KB (2016) 
van de niet-gouvernementele samenwerking11 om uiterlijk zes maanden na de einddatum van het 
programma (30/06/2022) aan DGD een moreel eindrapport voor te leggen met inbegrip van een 
definitief evaluatierapport samen met de management response daarop. 

Op het moment dat de evaluatie is begonnen had UCOS reeds een nieuw meerjarenprogramma 
ingediend bij DGD voor de periode van 2022 – 2026. Hoewel in het nieuwe programma een aantal 
nieuwe elementen zijn ingebouwd (denk aan de aanpassing van het impactniveau, nieuwe resultaten 
in outcome 1, de toevoeging van een aantal doelgroepen, en een volledig nieuwe outcome 2), kan 
gesteld worden dat UCOS de werking van het huidig programma grotendeels zal verderzetten.  

In de uitvoeringsperiode van het programma 2017 – 2021 is de thematiek van dekolonisering hoog op 
de agenda geplaatst in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft geleid tot een herdenken 
van de manier van werken en van de gehanteerde conceptuele kaders. Deze ‘shift’ heeft UCOS ook 
geleidelijk doorgemaakt in het kader van wereldburgerschapseducatie. Geïnspireerd door de 
internationale reflecties over wereldburgerschapseducatie is UCOS geëvolueerd van een visie van 
‘soft global citizenship education’ (GCE) naar ‘critical global citizenship education’.  Het eerste staat 
voor een visie waarbij men vertrekt vanuit armoede en hulpeloosheid als centraal probleem dat volgt 
uit het gebrek aan ontwikkeling, onderwijs, vaardigheden, middelen, enz. Wie er wel toegang toe 
heeft, bevindt zich in een geprivilegieerde positie. Een ‘soft GCE’ vertrekt vanuit een homogene 
universalistische visie op hoe mensen zouden moeten leven waardoor de focus ligt op het wegnemen 
van de barrières (structuren, instellingen en individuen) die deze levenswijze in de weg staan. GCE 
dient dan ook om individuen te versterken om tot actie te komen voor anderen. Dit wordt als actief 
burgerschap gezien. In deze visie hebben mensen dezelfde wensen en vaardigheden en zijn ze in staat 
om de nodige veranderingen teweeg te brengen voor anderen door druk uit te oefenen. Binnen deze 
visie vinden we aanpakken van GCE terug waarbij men het bestaande systeem (instellingen, 
gedragingen, enz.) als het ware ‘technisch’ wil verbeteren (soft reform) zonder per se onze manier van 

 
11 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/09/20_3.pdf#Page27 
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denken over wat problemen zijn en hoe problemen moeten opgelost worden, in vraag te stellen (Susa, 
2019).  

Het tweede staat voor een visie waarbij men vertrekt van ongelijkheid en onrechtvaardigheid als 
centraal probleem dat volgt uit complexe systemen en structuren, veronderstellingen, attitudes, 
machtsrelaties die uitbuiting en ondergeschiktheid creëren en/of in de hand werken. Wie controle 
heeft over en voordelen ondervindt van deze structuren, systemen, enz. bevindt zich in een 
geprivilegieerde positie. Een ‘critical GCE’ vertrekt vanuit een erkenning van de verschillende 
perspectieven op hoe mensen zouden moeten leven met extra aandacht voor de visie van 
gemarginaliseerde groepen. De focus ligt op het veranderen van die structuren, instellingen, 
individuen, culturen, relaties, veronderstellingen, enz. waartoe men zelf behoort en die tot 
onrechtvaardigheid leiden, een gelijkwaardig dialoog onmogelijk maken en mensen de autonomie 
ontnemen om beslissingen te nemen over de eigen ontwikkeling. GCE dient dan ook om individuen te 
versterken, om hen kritisch te leren nadenken over de eigen cultuur en context, en 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen beslissingen en gedragingen. Binnen deze visie vinden 
we aanpakken van GCE terug waarbij onze manier van denken over de werkelijkheid in vraag wordt 
gesteld zodat het bestaande systeem (instellingen, gedragingen, enz.) geüpgraded wordt. Dat gebeurt 
door andere groepen en visies toegang te geven (radical reform) en methoden toe te passen die zelfs 
op fundamentele wijze de moderniteit en de noties van scheiding tussen de mens en de natuur, de 
natiestaat en de Verlichting in vraag stellen met het bijhorend pleidooi om volledig outside the box te 
denken en bestaande systemen helemaal overboord te gooien (beyond reform) (Susa, 2019).  

Beide visies worden dan ook vertegenwoordigd door de twee meest gehanteerde definities van 
wereldburgerschapseducatie: de definitie12 van UNESCO uit 2017 die in de laatste jaren meer onder 
kritiek is komen te staan en de definitie13 in de Maastricht-verklaring uit 2002. 

De manier waarop het programma geformuleerd is, volgt eerder de ‘softe’ traditie (hoewel er ook 
kritische elementen in terug te vinden zijn) terwijl in de implementatie het team aangeeft meer aan te 
leunen bij de ‘kritische’ traditie. We hebben tijdens de voorbereidingsfase (zie inceptieverslag) alvast 
enkele vaststellingen kunnen doen die aan deze shift te wijten zijn. Denk aan het niet meer hanteren 
van duurzame ontwikkeling als hoogste niveau van de resultatenketen. De veranderingen die UCOS 
graag zou willen observeren en die hierboven beschreven staan, hebben alvast deze nieuwe visie 
geïntegreerd.  

UCOS bestaat momenteel uit een team van 9 mensen. Geen enkele medewerker van het huidige team 
heeft deelgenomen aan de formulering van het programma dat voorwerp is van deze eindevaluatie en 
het nieuwe team is (recent) erbij gekomen tijdens de implementatie.  Een van de vier medewerkers 
was er vanaf het begin van de implementatie in 2017, maar kwam pas in UCOS in oktober 2016 
wanneer het programmavoorstel lang ingediend was. De anderen zijn in het team gekomen in oktober 
2017, februari 2020, het najaar van 2020 en februari 2021.  Ook de midtermevaluatie van het 
programma werd gecoördineerd door een persoon die het team heeft verlaten. Er is dus een zeker 
verlies aan institutioneel geheugen over het programma en het huidige team is nog bezig met zich te 
articuleren op conceptueel en strategisch niveau.    

Ten slotte willen we wijzen op het belang van de vaststellingen die we hebben gedaan tijdens de 
voorbereidingsfase (zie inceptieverslag) om samen met het team deze eindevaluatie beter te kunnen 
kaderen en bijsturen. De belangrijkste vaststellingen die de voorbereiding en dus de rest van het 

 
12 “Global Citizenship Education (GCED) aims to empower learners of all ages to assume active roles, both locally 
and globally, in building more peaceful, tolerant, inclusive and secure societies.” (Susa, 2019) 
13 “Education that opens people’s eyes and minds to the realities of the world, and awakens them to bring about 
a world of greater justice, equity and human rights for all.” (Susa, 2019) 
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evaluatieproces hebben georiënteerd betroffen het initieel gebrek aan een uitwerking van hoe 
veranderingen zich bij het doelgroepen moeten uiten en het gebrek aan indicatoren (en dus data) 
op de belangrijkste niveaus van verandering (immediate en intermediate outcomes). Dit is 
rechtgezet tijdens de voorbereidingsfase en de veranderingen in tabellen 4 en 6 zijn dan ook het 
resultaat na de participatieve reflecties met het team om deze veranderingen te concretiseren in het 
kader van de evaluatie.  

F.2 DOELSTELLINGEN 

De eindevaluatie heeft twee algemene doelstellingen. Ten eerste verantwoording afleggen aan de 
donor die het programma 2017 – 2021 heeft medegefinancierd, m.n. DGD. De wetgeving bepaalt 
immers dat de eindevaluatie dient te oordelen of het programma haar “outcome” (verwijst in het 
programma naar de specifieke doelstelling) heeft bereikt. Ten tweede wil UCOS leren.  UCOS heeft in 
2021 een nieuwe programma-aanvraag ingediend bij DGD voor de periode van nog eens 5 jaar14. 
Hoewel in het nieuwe programma een aantal nieuwe elementen zijn ingebouwd (denk aan de 
herformulering en herorganisering van de resultaten in outcome 1 en de introductie een volledig 
nieuwe outcome 2), kunnen we stellen dat UCOS de werking van het huidig programma zal 
verderzetten. UCOS wil de bevindingen, conclusies, aanbevelingen over de programmatheorie, de 
indicatoren, enz. kunnen gebruiken om de implementatie en MEAL15-activiteiten van het nieuwe 
programma te kunnen verbeteren. Deze eindevaluatie kan daarom beschouwd worden als een 
‘formatieve’ evaluatie. We kunnen hierbij opmerken dat de evaluatie niet alleen zal toelaten om te 
leren over het programma, maar ook over het proces van evalueren an sich.  
 
Wat betreft de specifieke doelstelling van de evaluatie wil UCOS de focus leggen op effectiviteit. Dit 
is een van de zes OECD-DAC evaluatiecriteria en de eindevaluatie schrijft zich in, in de herziene invulling 
van effectiviteit. Dit wil zeggen dat de kernevaluatievragen zich niet alleen beperken tot het al dan niet 
bereikt hebben van de voorziene resultaten (voor effectiviteit slaat dit op outputs, immediate 
outcomes en intermediate outcomes), maar ook kijkt naar het proces ernaartoe, de interne of 
contextuele factoren die ertoe leidden dat de resultaten wel (of niet/minder goed) bereikt werden, of 
resultaten in andere mate werden bereikt voor verschillende groepen en de onvoorziene effecten 16. 
Het blijft dus heel sterk lijken en verbonden aan impact17 (zeker in de oudere OESO-DAC definitie18), 
alleen is er een duidelijke afbakening wat betreft het niveau in de resultatenketen waarnaar men kijkt.  
 
Tijdens de voorbereidingsfase is effectiviteit als prioritair naar boven gekomen toen bleek dat de 
operationele vertaling van wereldburgerschapscompetenties ontbraken alsook indicatoren die 
veranderingen nagaan op de niveaus van de immediate outcomes (wat in het programma R1, R2 en 
R3 worden genoemd) en de intermediate outcome (de specifieke doelstelling). We herhalen hier dat 
tijdens de voorbereidingsfase inspanningen zijn geleverd om op participatieve wijze deze situatie recht 
te trekken. Bovendien bleek dat het hoogste niveau van de ultimate outcome/impact amper werd 
gehanteerd en tijdens het programma is geshift (zie inceptieverslag p. 13).  
 
 
 
 
 

 
14 Dit programma is begin 2022 gedeeltelijk goedgekeurd door DGD.  
15 MEAL staat voor Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning 
16 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/543e84ed-en/index.html?itemId=/content/publication/543e84ed-en 
17 We expliciteren hier deze link/verschil met impact aangezien UCOS oorspronkelijk een impactevaluatie voor 
ogen had.  
18 “Positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a development intervention, 
directly or indirectly, intended or unintended.” 
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Kernevaluatievragen (KEV) 
 
 Heeft het programma haar voorziene doelstellingen bereikt?  
 Heeft het programma haar voorziene doelstellingen bereikt bij al haar doelgroepen?   
 Welke factoren hebben bijgedragen aan het wel of niet bereiken van de voorziene 

doelstellingen?  
 Heeft het programma onvoorziene effecten bereikt?  

 
Deze generieke kernevaluatievragen hebben we vertaald naar het programma. Bij elke KEV hoort een 
set van evaluatievragen (EV) en bijhorende sub-evaluatievragen (sub-EV) die ons toelaten om de 
analyse te maken toegepast op het programma. Een aantal van deze (sub-)evaluatievragen zijn gelinkt 
aan indicatoren en benchmarks. Deze laten ons toe om een oordeel te vellen over wat het programma 
bereikt heeft. Ze dienen hoofdzakelijk een verantwoordingsdoel. Andere (sub-)evaluatievragen zijn 
verkennend van aard. Ze helpen ons en UCOS om de effecten beter te begrijpen. Ze dienen 
hoofdzakelijk een leerdoel. 
 
In de evaluatiematrix (zie Bijlage 3) kan men een overzicht vinden van de kernevaluatievragen, de 
evaluatievragen en sub-evaluatievragen met bijhorende indicatoren en benchmarks. We geven hier 
eveneens een overzicht van de KEV, EV en sub-EV.  
 
Tabel 7: Overzicht van KEV, EV en sub-EV voor de studenten 

KEV EV Sub-EV Sub-sub-EV 
Studenten_ immediate outcome 

[KEVS1] Heeft het 
programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt? 

[EVS1]  
Zijn de 
wereldburgerschaps-
competenties van 
studenten versterkt 
dankzij hun 
deelname aan de 
activiteiten van 
UCOS? 

[EVS1.1] Zijn de 
wereldburgerschaps-
competenties (WBC) 
in de as WETEN 
versterkt? 

[EVS1.1.1]  Zijn er verschillen 
tussen verbeteringen op het 
vlak van kennis, 
analysevermogen en kritische 
visie? 
[EVS1.1.2] Hoe zijn deze 
verschillen te verklaren? 
[EVS1.1.3] Hoe percipiëren 
studenten hun niveau van 
wereldburgerschap (WB) (op 
het vlak van WETEN) voor en 
na de activiteit? 

  [EVS1.2] Zijn de WBC 
in de as VOELEN 
versterkt? 
 

[EVS1.2.1]  Zijn er verschillen 
tussen verbeteringen op het 
vlak van interesse, motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel? 
[EVS1.2.2] Hoe zijn deze 
verschillen te verklaren? 
[EVS1.2.3] Hoe percipiëren 
studenten hun niveau van WB 
(op het vlak van VOELEN) voor 
en na de activiteit? 
 

  [EVS1.3] Zijn de WBC 
in de as HANDELEN 
versterkt (alleen van 
toepassing voor het 
studentenproject 
CHanGE)? 
 

[EVS1.3.1] Welke 
manifestaties van de WBC in 
de as HANDELEN kan men 
observeren? (alleen van 
toepassing voor het 
studentenproject CHanGE) 
[EVS1.3.2] Hoe percipiëren 
studenten hun niveau van WB 
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(op het vlak van HANDELEN) 
voor en na de activiteit (alleen 
van toepassing voor het 
studentenproject CHanGE)? 
 

  [EVS1.4] Is er een 
verschil in 
versterking tussen 
de 3 assen van WBC? 

[EVS1.4.1] Waarom? 
 

[KEVS2] Heeft het 
programma 
onvoorziene effecten 
bereikt? 

[EVS2] Heeft de 
deelname aan 
activiteiten van 
UCOS onverwachte 
effecten 
teweeggebracht 
TIJDENS de activiteit 
zelf? 

  

[KEVS3] Heeft het 
programma haar 
voorziene doelstellingen 
bereikt bij al haar 
doelgroepen?   

[EVS3] Heeft UCOS 
de WBC versterkt van 
alle studenten (4 
soorten studenten) 
voorzien in het 
programma 2017 – 
2021? 

[EVS3.1] Heeft UCOS 
alle doelgroepen (4 
soorten studenten) 
bereikt tijdens de 
implementatie van 
het programma? 

 

Studenten_intermediate outcome 
[KEVS4] Heeft het 
programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt? 

[EVS4] Stellen 
studenten van het 
Vlaams hoger 
onderwijs zich 
evenzeer of meer op 
als bewuste 
wereldburgers ten 
opzichte van het 
moment dat ze de 
UCOS-activiteit 
verlieten? 

[EVS4.1] Is het 
niveau van WBC in 
de as WETEN 
verminderd 
/behouden/ 
verhoogd?   

[EVS4.1.1] Welke 
manifestaties van de WBC in 
de as WETEN kan men 
observeren? 
[EVS4.1.2] Zijn er 
veranderingen opgetreden in 
de perceptie van studenten 
over hun niveau van bewust 
wereldburgerschap (as 
WETEN)? 

  [EVS4.2] Is het 
niveau van WBC in 
de as VOELEN 
verminderd 
/behouden/ 
verhoogd?   

[EVS4.2.1] Welke 
manifestaties van de WBC in 
de as VOELEN kan men 
observeren? 
[EVS4.2.2] Zijn er 
veranderingen opgetreden in 
de perceptie van studenten 
over hun niveau van bewust 
wereldburgerschap (as 
VOELEN)? 

  [EVS4.3] Is het 
niveau van WBC in 
de as HANDELEN 
verminderd/ 
behouden/ 
verhoogd?   

[EVS4.3.1] Welke 
manifestaties van de WBC in 
de as HANDELEN kan men 
observeren? 
[EVS4.3.2] Zijn er 
veranderingen opgetreden in 
de perceptie van studenten 
over hun niveau van bewust 
wereldburgerschap (as 
HANDELEN)? 
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  [EVS4.4] Is er een 
verschil in evolutie 
tussen de 3 
verschillende assen 
van WBC?   

[EVS4.4.1] Waarom? 

[KEVS5] Welke factoren 
hebben bijgedragen aan 
het wel of niet bereiken 
van de voorziene 
doelstellingen? 

[EVS5] Welke 
factoren  hebben 
bijgedragen aan deze 
verandering (positief 
of negatief) in 
opstelling als 
bewuste 
wereldburger? 

[EVS5.1] (as WETEN) 
Welke individuele 
factoren, factoren 
uit de directe 
omgeving of 
factoren uit de 
bredere 
maatschappij 
hebben 
meegespeeld? 

[EVS5.1.1] (as WETEN) Wat is 
het gewicht van deze factoren 
op de verandering? 

  [EVS5.2] (as VOELEN) 
Welke individuele 
factoren, factoren 
uit de directe 
omgeving of 
factoren uit de 
bredere 
maatschappij 
hebben 
meegespeeld? 

[EVS5.2.1] (as VOELEN) Wat is 
het gewicht van deze factoren 
op de verandering? 

  [EVS5.3] (as 
HANDELEN) Welke 
individuele factoren, 
factoren uit de 
directe omgeving of 
factoren uit de 
bredere 
maatschappij 
hebben 
meegespeeld? 

[EVS5.3.1] (as HANDELEN) 
Wat is het gewicht van deze 
factoren op de verandering? 

 [EVS6] Heeft UCOS 
bijgedragen aan deze 
verandering? 

[EVS6.1] Wordt de 
deelname aan UCOS-
activiteiten 
gepercipieerd als 
een factor voor deze 
verandering?  

 

  [EV6.2] Hoe 
positioneert de 
blootstelling van 
UCOS zich ten 
opzichte van andere 
factoren?  

 

  [EVS6.3] Wat zou er 
gebeurd zijn indien 
de studenten niet 
aan de activiteit van 
UCOS hadden 
deelgenomen? 

 

 [EVS7] Welke 
factoren zullen in de 
toekomst meespelen 
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om manifestaties van 
de 3 WBC in de hand 
te werken/te 
verhinderen?    

[KEVS8] Heeft het 
programma 
onvoorziene effecten 
bereikt?  
 

[EVS8] Heeft de 
deelname aan 
activiteiten van 
UCOS onverwachte 
effecten 
teweeggebracht NA 
de activiteit zelf? 

  

[KEVS9] Heeft het 
programma haar 
voorziene doelstellingen 
bereikt bij al haar 
doelgroepen?   

[EVS9] Stellen alle 
studenten (4 soorten 
studenten) voorzien 
in het programma 
2017 – 2021 zich op 
als bewuste 
wereldburgers? 

[EVS9.1] Heeft UCOS 
alle doelgroepen (4 
soorten studenten) 
bereikt tijdens de 
implementatie van 
het programma? 

 

 
Tabel 8: Overzicht van KEV, EV en sub-EV voor de docenten en medewerkers internationalisering 

KEV EV Sub-EV Sub-sub-EV 
D&M_ immediate outcome 

WETEN 
[KEVDM1] Heeft het 
programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt? 

[EVDM1] Zijn 
docenten en 
medewerkers beter 
in staat om 
wereldburgerschapsc
ompetenties over te 
brengen op 
studenten dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten?   

[EVDM1.1] 
Hebben de docenten 
en medewerkers hun 
kennis over kritisch 
wereldburgerschap 
vergroot TIJDENS de 
activiteit? 

 

  [EVDM1.2] Hebben 
de docenten en 
medewerkers hun 
kennis over kritisch 
wereldburgerschapc
ompetenties 
vergroot TIJDENS de 
activiteit? 

 

  [EVDM1.3] 
Beschikken docenten 
en medewerkers over 
meer tools om deze 
competenties over te 
brengen TIJDENS de 
activiteit? 

 

  [EVDM1.4] Kennen 
docenten en 
medewerkers de 
visieteksten? 

 

  [EVDM1.5] Kennen 
de docenten en 
medewerkers de 9 
basisprincipes voor 

[EVDM1.5.1] Is er een verschil 
tussen de principes? 
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kwaliteitsvolle 
mobiliteit dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

  [EVDM1.6] Kennen 
de docenten en 
medewerkers de 
beleidsaanbevelinge
n voor 
kwaliteitsvolle 
mobiliteit dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM1.6.1] Is er een verschil 
tussen de 
beleidsaanbevelingen? 

  [EVDM1.7] Hebben 
docenten en 
medewerkers beter 
inzicht in hoe 
kwaliteitsvolle 
mobiliteit (~principes 
en aanbevelingen) 
kan bijdragen aan de 
versterking van de 
wereldburgerschaps
competenties van 
studenten? 

 

  [EVDM1.8]  Hebben 
docenten en 
medewerkers een 
beter inzicht in hoe 
kwaliteitsvolle 
mobiliteit (~principes 
en aanbevelingen) 
kan bijdragen aan 
globale 
rechtvaardigheid? 

 

  [EVDM1.9] Kunnen 
de docenten en 
medewerkers beter 
identificeren hoe ze 
de 
wereldburgerschapsc
ompetenties van de 
studenten kunnen 
versterken via hun 
manier van 
lesgeven? 

 

  [EVDM1.10] Kunnen 
de docenten en 
medewerkers 
kunnen beter 
identificeren hoe ze 
hun kennis over 
kritisch 
wereldburgerschap 
op de eigen 
samenleving kunnen 
toepassen tijdens 
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hun lessen? 
  [EVDM1.11] Kunnen 

de docenten en 
medewerkers 
identificeren hoe ze 
hun kennis over 
kritisch 
wereldburgerschap 
ook kunnen 
toepassen in hun 
klasmanagement 
(omgaan met 
diversiteit, omgaan 
met verschillende 
visies en percepties, 
omgaan met 
culturele verschillen, 
…)? 

 

  [EVDM1.12] Kunnen 
de docenten en 
medewerkers 
identificeren hoe ze 
de 
wereldburgerschapsc
ompetenties van de 
studenten kunnen 
versterken via het 
beleid van hun 
onderwijsinstelling? 

 

VOELEN 
  [EVDM1.13] Voelen 

docenten en 
medewerkers zich 
voldoende in staat 
om 
wereldburgerschapsc
ompetenties over te 
brengen?  

EVDM1.13.1] Indien nee: 
waarom niet? 

  [EVDM1.14] 
Voelen docenten en 
medewerkers zich 
meer gemotiveerd 
(a) /verantwoordelijk 
(b) /geëngageerd (c) 
om de 9 principes en 
bijhorende 
aanbevelingen) toe 
te passen? 

 

  [EVDM1.15] Voelen 
docenten en 
medewerkers zich 
meer gemotiveerd 
(a) /verantwoordelijk 
(b) /geëngageerd (c) 
om hun manier van 
lesgeven aan te 
passen om  de 
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wereldburgerschapsc
ompetenties van de 
studenten kunnen 
versterken? 

  [EVDM1.16] Voelen 
docenten en 
medewerkers zich 
meer gemotiveerd 
(a) /verantwoordelijk 
(b) /geëngageerd (c) 
om hun kennis over 
kritisch 
wereldburgerschap 
ook op de eigen 
samenleving toe te 
passen tijdens hun 
lessen? 

 

  [EVDM1.17] 
Voelen docenten en 
medewerkers zich 
meer gemotiveerd 
(a) /verantwoordelijk 
(b) /geëngageerd (c) 
om hun kennis over 
kritisch 
wereldburgerschap 
ook toepassen in hun 
klasmanagement 
(omgaan met 
diversiteit, omgaan 
met verschillende 
visies en percepties, 
omgaan met 
culturele verschillen, 
enz.)? 

 

  [EVDM1.18] Voelen 
docenten en 
medewerkers zich 
meer gemotiveerd 
(a) /verantwoordelijk 
(b) /geëngageerd (c) 
om het beleid van 
hun 
onderwijsinstelling 
aan te passen om  de 
wereldburgerschapsc
ompetenties van de 
studenten te kunnen 
versterken? 

 

[KEVDM2] Heeft het 
programma 
onvoorziene effecten 
bereikt? 

[EVDM2] Heeft de 
deelname aan 
activiteiten van UCOS 
onverwachte 
effecten teweeg 
gebracht TIJDENS de 
activiteit zelf?  

  

[KEVDM3] Heeft het [EVDM3] Heeft UCOS   
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programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt 
bij al haar 
doelgroepen?   

zowel docenten als 
medewerkers in staat 
gesteld om WBC over 
te brengen op 
studenten in het 
programma 2017 – 
2021? 

D&M_intermediate outcome 
[KEVDM4] Heeft het 
programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt? 

[EVDM4.1] Zijn 
docenten en 
medewerkers 
internationalisering 
aan de slag gegaan 
om mondiale 
kwesties beter aan 
bod te laten komen 
binnen de 
onderwijsinstellinge
n (A) dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.1.1] Passen 
de docenten hun 
manier van lesgeven 
aan dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 
 

[EVDM4.1.1.a] Indien ja, hoe? 
[EVDM4.1.1.b] Indien neen, 
waarom niet? 

  [EVDM4.1.2] 
Hanteren de 
docenten en 
medewerkers een 
diversiteitssensitief 
klasmanagement 
dankzij de deelname 
aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.1.2.a] Indien ja: op 
welke manier geven ze hier 
invulling aan? 
[EVDM4.1.2.b] Indien nee: 
waarom niet? Welke drempels 
zijn er om dit niet te doen? 

  [EVDM4.1.3] Passen 
de docenten en 
medewerkers hun 
opgedane kennis 
rond WBC in hun 
lessen ook toe op de 
eigen samenleving 
dankzij de deelname 
aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.1.3.a] Indien ja: op 
welke manier geven ze hier 
invulling aan? 
[EVDM4.1.3.b] Indien nee: 
waarom niet? Welke drempels 
zijn er om dit niet te doen? 

  [EVDM4.1.4] Zien de 
docenten en 
medewerkers 
internationalisering 
ruimer dan enkel 
mobiliteit dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.1.4.a] Indien ja: op 
welke manier geven ze hier 
invulling aan? 
[EVDM4.1.4.b] Indien nee: 
waarom niet? Welke drempels 
zijn er om dit niet te doen? 
 

  [EVDM4.1.5] 
Formuleren de 
docenten en 
medewerkers 
aanbevelingspunten 
of verbeteringen 
m.b.t. het 
internationaliseringb
eleid dankzij de 

[EVDM4.1.5.a] Indien ja, 
welke?  
[EVDM4.1.5.b] Indien neen, 
waarom niet? 
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deelname aan UCOS-
activiteiten? 

 [EVDM4.2] Zijn 
docenten en 
medewerkers 
internationalisering 
aan de slag gegaan 
om de kwaliteit van 
de mobiliteit te 
verbeteren (B) 
dankzij de deelname 
aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.2.1] 
Implementeren de 
docenten en 
medewerkers de 9 
basisprincipes uit de 
visietekst over 
kwaliteitsvolle 
mobiliteit dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.2.1.a] Indien ja, 
welke?  
[EVDM4.2.1.b] Indien neen, 
waarom? 
 

  [EVDM4.2.2] 
Implementeren de 
docenten en 
medewerkers de 
beleidsaanbevelinge
n over kwaliteitsvolle 
mobiliteit dankzij de 
deelname aan UCOS-
activiteiten? 

[EVDM4.2.2a] Indien ja: op 
welke manier geven ze hier 
invulling aan? 
[EVDM4.2.2b] Indien nee: 
waarom niet? Welke drempels 
zijn er om dit niet te doen? 
 

[KEVDM5] Welke 
factoren hebben 
bijgedragen aan het 
wel of niet bereiken 
van de voorziene 
doelstellingen? 

[EVDM5.1] Welke 
factoren (individuele 
factoren, factoren uit 
de directe omgeving 
en factoren uit de 
bredere 
maatschappij)  
hebben bijgedragen 
aan deze verandering 
om aan de slag te 
gaan om mondiale 
kwesties beter aan 
bod te laten komen 
binnen de 
onderwijsinstellinge
n (A)? 

[EVDM5.1.1] Wat is 
het gewicht van deze 
factoren op de 
verandering? 

 

 [EVDM5.2] Welke 
factoren (individuele 
factoren, factoren uit 
de directe omgeving 
en factoren uit de 
bredere 
maatschappij)    
hebben bijgedragen 
aan deze verandering 
om aan de slag te 
gaan om de kwaliteit 
van de mobiliteit te 
verbeteren (B)? 

[EVDM5.2.1] Wat is 
het gewicht van deze 
individuele factoren 
op de verandering? 

 

 [EVDM5.3] Heeft 
UCOS bijgedragen 
aan deze 
verandering? 

[EVDM5.3.1] Wordt 
de deelname aan 
UCOS-activiteiten 
gepercipieerd als een 
factor voor deze 
verandering in het 
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kader van (A)?  
 

  [EVDM5.3.2] Hoe 
positioneert de 
blootstelling van 
UCOS zich ten 
opzichte van andere 
factoren in het kader 
van (A)?  
 

 

  [EVDM5.3.3] Wat zou 
er gebeurd zijn in het 
kader van A indien de 
D&M niet aan de 
activiteit van UCOS 
hadden 
deelgenomen? 

 

  [EVDM5.3.4] Wordt 
de deelname aan 
UCOS-activiteiten 
gepercipieerd als een 
factor voor deze 
verandering in het 
kader van (B)?  
 
 

 

  [EVDM5.3.5] Hoe 
positioneert de 
blootstelling van 
UCOS zich ten 
opzichte van andere 
factoren in het kader 
van (B)?  
 
 

 

  [EVDM5.3.6] Wat zou 
er gebeurd zijn in het 
kader van B indien de 
D&M niet aan de 
activiteit van UCOS 
hadden 
deelgenomen? 

 

 [EVDM5.4] Welke 
factoren zullen in de 
toekomst meespelen 
om al dan niet aan de 
slag te gaan? 

[EVDM5.4.1] Welke 
factoren zullen 
meespelen i.v.m. A? 

 

  EVDM5.4.2] Welke 
factoren zullen 
meespelen i.v.m. B? 

 

[KEVDM6] Heeft het 
programma 
onvoorziene effecten 
bereikt?  
 

[EVDM6] 
Heeft de deelname 
aan activiteiten van 
UCOS onverwachte 
effecten teweeg 
gebracht NA de 
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activiteit zelf? 
[KEVDM7] Heeft het 
programma haar 
voorziene 
doelstellingen bereikt 
bij al haar 
doelgroepen?   

[EVDM7] Heeft UCOS 
zowel docenten als 
medewerkers in staat 
gesteld om WBC over 
te brengen op 
studenten in het 
programma 2017 – 
2021? 

[EVDM7.1] Is er een 
verschil in 
blootstelling 
geweest? 

 

 
De stramien die we volgen is die van de 3 assen van competenties, m.n. het WETEN, het VOELEN en 
het HANDELEN over een specifieke set van thema’s. We gaan na welke veranderingen de 
respondenten hebben ondervonden TIJDENS (~immediate outcome) en NA (~intermediate outcome) 
hun deelname aan UCOS-activiteiten en welke factoren hiertoe geleid hebben. We benadrukken dat 
de evaluatie niet heeft gemeten wat de ‘score’ was van wereldburgerschapscompetenties op een 
moment X en op een moment X+1 aangezien we niet over baselinedata beschikten. De evaluatie meet 
wel of er verandering is geweest en in welke mate. Zo kijken we met veel aandacht naar het aspect 
van (mate van) toename van competenties en (mate van) bijdrage van verschillende factoren. 
 
Schematisch (zie Schema 2) kunnen we het als volgt voorstellen voor de studenten:  
 
Schema 2: Visuele voorstelling van rationale van de evaluatie voor de studenten  

 
 
 
Schematisch (zie Schema 3) kunnen we het als volgt voorstellen voor de docenten en medewerkers 
internationalisering:  
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Schema 3: Visuele voorstelling van rationale van de evaluatie voor de docenten en medewerkers internationalisering 

 

 
 
 

F.3 DRAAGWIJDTE 

De eindevaluatie heeft als evaluatieonderwerp het programma 2017 – 2021. In Bijlage 2 kan men het 
schema vinden met de programmatheorie met de aanduiding van de elementen (in het blauw) die 
zullen opgenomen worden in de evaluatie en de elementen die buiten de scope vallen. De 
eindevaluatie zal zich richten op effectiviteitsvragen op het niveau van de:  
 intermediate outcomes:  

- Studenten van het Vlaamse hoger onderwijs stellen zich op als bewuste wereldburgers en 
zetten zich in voor internationale solidariteit. (A) 

- Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs gaan aan de 
slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen en 
om de kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden te verbeteren (B) 

 immediate outcomes:   
- Studenten versterken hun wereldburgerschapscompetenties binnen het Vlaamse hoger 

onderwijs (C) 
- Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs zijn in staat 

om wereldburgerschapscompetenties over te brengen op studenten (D) 
 
Bij gebrek aan (baseline)data konden de volgende elementen niet geëvalueerd worden:  
 Studenten die niet in een mobiliteitstraject zitten: van deze studenten werden er geen 

contactgegevens bijgehouden en er werd niet nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de 
vormingen (het versterken van de wereldburgerschapscompetenties) bereikt worden. (E) 

 Studenten die uit het buitenland komen: idem supra (F) 
 Studenten die reeds afgestudeerd zijn: het programma streefde de versterking van 

wereldburgerschapscompetenties na tijdens de periode dat studenten nog studeren hoewel de 
effecten wel bedoeld zijn om op langere termijn te blijven resoneren. Bij gebrek aan 
contactgegevens van studenten die reeds afgestudeerd zijn, lag het niet in de scope van de 
evaluatie om de effecten post-studieperiode nog na te gaan (G). We merken er meteen bij op dat 
we uiteindelijk toch afgestudeerden hebben opgenomen in het kwalitatieve luik van de evaluatie 
om het grote gebrek aan respons op te vangen.  

Bij gebrek aan een uitgewerkte conceptualisering en geschikte indicatoren/data zijn de volgende 
elementen ook niet geëvalueerd kunnen worden: 
 De veranderingen op het vlak van aanbod over mondiale kwesties binnen de onderwijsinstellingen 
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(H) 
 De veranderingen op het vlak van kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden (I) 
 De causale linken tussen de competenties van docenten en medewerkers om verandering teweeg 

te brengen in de kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden en het aanbod over 
mondiale kwesties binnen de onderwijsinstellingen (J) 

 Causale link tussen deze verandering in kwaliteit en het aanbod met de versterking van de 
competenties van studenten (K) 

 

G. EVALUATIEMETHODOLOGIE  
Tijdens de evaluatie zijn er zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden gebruikt om de 
evaluatievragen te beantwoorden. De operationele vertaling van de wereldburgerschapscompetenties 
en de nieuw gecreëerde indicatoren op het niveau van de immediate en intermediate outcome 
vormden de basis waarop we de methodes hebben ontwikkeld. 
 
Er zijn in totaal 5 methoden gebruikt: online surveys, online individuele interviews, online duo-
interviews, focusgroepen en documentstudie. Daarbij hebben we niet alleen naar de doelgroepen 
geluisterd, maar ook naar het uitvoerende team. Op deze manier verkregen we een triangulatie van 
de gegevens.  
 
Het zwaartepunt van de methodologie zat in de informatie gegenereerd door het kwantitatieve luik. 
Het kwalitatieve luik diende om de informatie uit de online surveys af te toetsen en te verdiepen, en 
om een aantal sub-evaluatievragen te beantwoorden.  
 

1. Online surveys (zie Tabel 9): er zijn 3 online surveys opgesteld. Deze surveys hadden als 
hoofddoelstelling om na te gaan of de doelgroepen de gewenste veranderingen vertoonden 
op het immediate (zie Tabel 4) en op het intermediate niveau (zie Tabel 6) en om na te gaan 
welke factoren hiertoe hadden bijgedragen.  
 

Twee surveys (zie Bijlagen 4 en 5) waren gericht naar de studenten19, meer bepaald de studenten die 
in een mobiliteitstraject zaten georganiseerd door de eigen onderwijsinstelling en de studenten die in 
een mobiliteitstraject zaten georganiseerd door UCOS (in het kader van het studentenproject 
CHanGE). We merken hier op dat we voor de studenten 2 aparte surveys hebben gelanceerd omdat 1 
survey te lang zou zijn en omdat het surveyinstrument een maximaal aantal vragen per survey toeliet. 
Tegelijkertijd bood dit het voordeel dat respondenten een beter onderscheid konden maken tussen 
de periodes waarover de vragen gingen (VL-S1: veranderingen TIJDENS de deelname aan de UCOS-
activiteit(en); VL-S2: veranderingen NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en), of nog, tussen het 
verlaten van de UCOS-activiteit en NU.). Ten slotte merken we op dat bepaalde vragen in de 
vragenlijsten alleen gericht waren naar de deelnemers van het studentenproject CHanGE.  

 
De derde survey (zie Bijlage 6) was gericht naar de docenten en medewerkers internationalisering.  

 
De surveys waren anoniem20 en bestonden uit (hoofdzakelijk) gesloten en open vragen. Bij de 
ontwikkeling van de vragenlijsten is veel aandacht gegaan naar het gebruik van Likertschalen die ‘reliëf’ 
konden brengen aan de antwoorden en die geharmoniseerd waren om de invulling van deze zeer 
uitgebreide surveys te vergemakkelijken voor de respondenten.  
 

 
19 We herinneren eraan dat het programma alleen informatie ter beschikking heeft over deze 2 
studentengroepen.  
20 We hebben aliassen gevraagd om de surveys van de studenten aan mekaar te kunnen linken en om de 
antwoorden van de vrijwilligers aan de focusgroepen te kunnen traceren.  
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De surveys zijn geprogrammeerd in het online surveyinstrument Question Pro. De online surveys zijn 
gelanceerd op 11 maart 2022 en op 31 maart 2022 afgesloten. Alle deelnemers (van de geselecteerde 
doelgroepen) die in de periode 2017 – 2021 deelnamen werden aangeschreven om de responsratio te 
kunnen verhogen. Er werd dus niet geselecteerd op basis van voorafgaandelijk bepaalde strata van 
deelnemers per doelgroep. Aangezien de specifieke doelstelling (intermediate outcome) spreekt van 
‘studenten’, werden respondenten die reeds afgestudeerd zijn wel toegelaten tot de survey voor het 
immediate niveau (aangezien het gaat over de opgetreden veranderingen tijdens de activiteit), maar 
niet over het intermediate niveau.  

 
 

De verwerking van de surveys werd gedaan aan de hand van de dataexports van QuestionPro en van 
zelfgemaakte analyses in Excel.   

 
Tabel 9: Overzicht van online surveys 
 

Code 
vragenlijst 

Doelgroep Doelstelling Aantal 
vragen 

Responsratio 

VL-S1 
(zie Bijlage 4) 

Studenten en 
afgestudeerden die 
aan UCOS-
activiteiten hebben 
deelgenomen in de 
periode 2017 - 
2021 

Opsporen van 
veranderingen op het 
immediate niveau 
(~veranderingen TIJDENS 
de deelname aan de UCOS-
activiteit(en)) 

58 vragen  
- 47 
hoofdvragen  
- 11 bijvragen 

Geopend: 339 
Respondenten: 110 
Volledig ingevuld: 67 
Niet volledig 
ingevuld: 43 

VL-S2 
(zie Bijlage 5) 

Studenten21 die aan 
UCOS-activiteiten 
hebben 
deelgenomen in de 
periode 2017 - 
2021 

Opsporen van 
veranderingen op het 
intermediate niveau  
Identificeren van de 
factoren van verandering 
(~veranderingen NA de 
deelname aan de UCOS-
activiteit(en) 
Inwinnen van toelichtingen 
over de veranderingen 

81 vragen  
- 24 
hoofdvragen 
- 57 bijvragen 

Geopend: 143 
Respondenten: 64 
Volledig ingevuld: 33 
Niet volledig 
ingevuld: 31 

VL-DM 
(zie Bijlage 6) 

Docenten en 
medewerkers 
internationalisering 
die aan UCOS-
activiteiten hebben 
deelgenomen in de 
periode 2017 - 
2021 

Opsporen van 
veranderingen op het 
immediate en intermediate 
niveau 
Identificeren van de 
factoren van verandering 
Inwinnen van toelichtingen 
over de veranderingen  

86 vragen  
- 31 
hoofdvragen  
- 55 bijvragen 

Geopend: 129 
Respondenten: 30 
Volledig ingevuld: 11 
Niet volledig 
ingevuld: 19 

 
2. Online focusgroepen en interviews met de doelgroepen (zie Tabel 10): in de methodologie was 

oorspronkelijk gepland om 4 fysieke focusgroepen te houden: één voor de studenten die in 
een mobiliteitstraject zaten georganiseerd vanuit hun onderwijsinstelling, één voor de 
studenten die in een mobiliteitstraject zaten georganiseerd vanuit UCOS (in het kader van het 
studentenproject CHanGE) en twee voor de docenten en medewerkers internationalisering. In 
de drie surveys was een vraag opgenomen om vrijwilligers te identificeren die aan deze 
focusgroepen wilden deelnemen. Bij het afsluiten van de surveys bleek echter dat er heel 
weinig ‘geldige’ vrijwilligers zich hadden aangediend en dat er een uiterst lage responsratio 

 
21 Zoals eerder gesteld, is in het evaluatieproces gezamenlijk beslist om geen afgestudeerden te bevragen op dit 
niveau.  
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was van CHanGE-studenten. Er is daarom beslist om de focusgroepen online te doen, extra 
aandacht te geven aan de CHanGE-studenten, afgestudeerden toe te laten en individuele 
interviews of duo-interviews te doen toen bleek dat het heel moeilijk was om 
gemeenschappelijke momenten te vinden waarop de vrijwilligers zich tegelijkertijd konden 
vrijmaken.  

 
Er zijn uiteindelijk 5 individuele interviews, 2 duo-interviews en 1 focusgroep (met drie personen) 
gehouden waardoor we met 12 respondenten konden spreken. De gesprekken hadden allemaal -net 
als de surveys- als doelstelling om veranderingen op het immediate en intermediate niveau op te 
sporen, de factoren van verandering te identificeren en toelichtingen over de veranderingen in te 
winnen. Deze kwalitatieve methodologie liet ons toe om het menselijke verhaal achter de cijfers te 
horen (een aantal van de respondenten hadden immers ook de vragenlijst(en) ingevuld) en na te gaan 
of de antwoorden in dezelfde lijn lagen als die van de respondenten van de online surveys. We merken 
tevens op dat we de keuze maakten om tijdens deze gesprekken extra aandacht te geven aan de 
elementen van de UCOS-activiteit die tot de onmiddellijke veranderingen leidden aangezien de online 
surveys hier niet op ingingen op het immediate outcome-niveau.  
 
De gesprekken werden via Zoom gehouden, duurden tussen 1 uur en 1,5 uur en werden visueel 
ondersteund met een interactieve powerpoint presentatie (zie Bijlage 7 en 8). Dit wil zeggen dat de 
respondenten actief symbolen konden plaatsen in de daartoe voorziene slides om hun veranderingen 
aan te geven en dat we rechtstreeks op de daartoe voorziene slides de input van de respondenten 
konden samenvatten over de factoren van verandering. De output van deze gesprekken was op deze 
manier een door de respondenten gevalideerde ‘foto’ van de veranderingen en factoren. Deze 
werkwijze liet ons niet alleen toe om de onlinegesprekken beter te faciliteren, maar ook om de 
verwerking van de data te vergemakkelijken.    

 
Tabel 10: Overzicht van onlinegesprekken met doelgroepen 
 

Doelgroep Methode Datum Code 

Datum van 
laatste 

deelname 
UCOS-activiteit 

Studenten die in een 
mobiliteitstraject zaten 
georganiseerd vanuit UCOS 
(in het kader van het 
studentenproject CHanGE) 

Interview 21 april 2022 I_CHanGE_K 2021 
Interview 25 april 2022 I_CHanGE_M 2021 
Interview 26 april 2022 I_CHanGE_B 2019 
Interview 27 april 2022 I_CHanGE_A 2020 

Studenten die in een 
mobiliteitstraject zaten 
georganiseerd vanuit hun 
onderwijsinstelling 

Duo-interview 22 april 2022 DI_Studenten 2019, 2021 
Focusgroep 25 april 2022 FG_afgestudeerden 2017, 2019, 2020 

Docenten en 
medewerkers 
internationalisering 

Duo-interview 25 april 2022 DI_M Info niet 
beschikbaar 

Interview 27 april 2022 I_D Info niet 
beschikbaar 

 
 

3. Online interviews met medewerkers UCOS (zie Tabel 11): deze gesprekken hadden als 
doelstelling om bij het team dat het programma uitvoert informatie te vergaren over hun kijk 
op de veranderingen bij de doelgroepen, op het immediate en intermediate niveau, de 
factoren van verandering en toelichtingen over de veranderingen. Ook gingen we meer in op 
de manier waarop ze deze veranderingen kunnen opsporen bij de doelgroepen. Deze 
gesprekken lieten ons toe om na te gaan of hun kijk in lijn was met de antwoorden van de 
doelgroepen. Dit was belangrijk wetende dat het team een nauwe opvolging deed van de 
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activiteiten, maar tot nu toe alleen op gevoelsmatige en ervaringsgerichte wijze conclusies 
trok over het al dan niet bereiken van de resultaten van het programma. Een bijkomend 
element dat waardevol is om te vermelden is dat een aantal medewerkers ook vroeger 
deelnemers zijn geweest van UCOS-activiteiten voor ze bij de organisatie werkten. Dit gaf een 
extra dimensie aan hun bijdrage tijdens de gesprekken.  
 

Het verloop van de gesprekken verliep zoals beschreven voor de gesprekken met de doelgroepen. De 
outputs van deze gesprekken zijn te zien in Bijlage 8. 
 
Tabel 11: Overzicht van onlinegesprekken met team UCOS 
 

Doelgroep Methode Datum Code 
Team Vorming 

- Sebastian Van Hoeck, Vormingsgever Interview 2 mei 2022 I_team vorming 

Team CHanGE 
- Loes Verhaeghe, Gendermedewerker 
- Johannes Cools, Projectmedewerker 

Duo-interview 28 april 2022 DI_team CHanGE 

Team Beheer 
- Bert De Bisschop, Directeur 

- Esther Philippen, Programmabeheerder 
Duo-interview 2 mei 2022 DI_team beheer 

 
 

4. Documentstudie: tijdens de voorbereidingsfase is er een diepgaande analyse gebeurd van de 
programmadocumenten (en bijhorende MEAL-documenten) om o.a. de programmatheorie te 
kunnen reconstrueren, kennis uit voorgaande studies over de resultaten te verzamelen en de 
nodige indicatoren te creëren voor de eindevaluatie (zie inceptieverslag).  
 

In de uitvoeringsfase van de eindevaluatie lag de nadruk op het opsporen van antwoorden op de 
evaluatievragen gericht op effectiviteit op het immediate en intermediate outcome-niveau. We 
hebben ons geconcentreerd op de informatie in de voortgangsverslagen 2017, 2018, 2019, 2020 
(performantiescores, lessons learned) en de midtermevaluatie. We merken op dat ten tijde van de 
documentstudie er nog geen voortgangverslag was gemaakt voor 2021.  
 

 

H. UITDAGINGEN, AANDACHTSPUNTEN EN BEPERKINGEN   

H.1 UITDAGINGEN 

 De grootste uitdaging bij de voorbereiding van de eindevaluatie was het ontbreken van een 
duidelijke vertaling van wereldburgerschapscompetenties m.a.w. de concrete veranderingen die 
men wou observeren bij de doelgroepen en het ontbreken van bijhorende geschikte indicatoren 
op de niveaus van verandering (immediate en intermediate outcome). Tijdens de 
voorbereidingsfase is daarom -zoals eerder gesteld- een grote inspanning gemaakt om dit samen 
met het team uit te werken. Dit biedt het voordeel dat er een stevige baseline en 
opvolgingsmethodologie kon gebouwd worden voor het nieuwe programma 2022 – 2026, maar 
ook het nadeel dat er geen kans is geweest om deze nieuwe meetmethode eerst uit te testen 
tijdens het programma zelf. 

 Een andere belangrijke uitdaging had te maken met de wijdsheid van de analyse die gevraagd 
werd. We moesten immers 2 belangrijke resultaatsniveaus nagaan (het immediate en het 
intermediate-outcome niveau), vanuit het perspectief van 2 soorten doelgroepen (de studenten 
en de docenten en medewerkers internationalisering). Dit had belangrijke implicaties voor het 
aantal methodes die gehanteerd moesten worden en dus de tijd voor de bijhorende analyses.  
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 Het was een uitdaging om te capteren wanneer de shift van ‘soft’ naar ‘critical’ GCE is gebeurd 
en hoe dit zich vertaald heeft op de manier waarop UCOS de wereldburgerschapscompetenties 
van de studenten wou versterken (naar inhoud van de vormingen, invulling van wat de 
wereldburgerschapscompetenties dan wel moeten zijn, enz.). De eindevaluatie maakte geen 
onderscheid tussen verschillende verwachtte veranderingen in de tijd, maar ging aan de slag met 
de reconstructie van de invulling van de gewenste veranderingen bij de doelgroepen. Dit wil 
zeggen dat de conclusies zullen getrokken worden op basis van een door de critical GCE gekleurde 
interpretatie.   

 

H.2 AANDACHTSPUNTEN 

 De eindevaluatie heeft op een vernieuwende wijze nagegaan of de targets op immediate en 
intermediate niveau bereikt zijn. Dit wil zeggen dat de eindevaluatie een andere meetmethode 
heeft gebruikt dan de vorige studies waarop het programma zich tot nu toe heeft gebaseerd om 
de baseline en de tussentijdse targets te meten (zie inceptieverslag p. 24 - 25). Met andere 
woorden, de analyse van de al dan niet behaalde resultaten zullen gebaseerd zijn op een andere 
manier van meten aan de hand van:  
- andere stellingen  
- meer stellingen 
- reeds gehanteerde stellingen, maar aangepast aan de juiste as van 

wereldburgerschapscompetentie  
- reeds gehanteerde stellingen, maar met een duidelijkere link tussen de activiteiten van UCOS 

en de effecten op het vlak van wereldburgerschapscompetenties en niet op de 
mobiliteitservaring 

 Om de effecten van de activiteiten zelf na te gaan bij de geselecteerde doelgroepen (op immediate 
en intermediate outcomeniveau) zal beroep gedaan worden op hun geheugen. We moeten 
rekening houden met het risico van ‘recall bias’ zeker bij de doelgroepen waarbij er een langere 
periode is voorbijgegaan tussen het meetmoment en het moment dat ze deelnamen aan de 
activiteit. We hebben dit proberen te beperken via de formulering van de vragen, maar een aantal 
respondenten hebben aangegeven dat het moeilijk was om zich de effecten van hun deelname 
aan UCOS-activiteiten precies te herinneren als dit lang geleden gebeurd was.  

 Het programma hanteert tal van concepten die potentieel door de respondenten anders kunnen 
geïnterpreteerd worden. Om het risico op ‘concept bias’ tegen te gaan hebben we zoveel als 
mogelijk geprobeerd om de kernconcepten ‘uit te pakken’ zodat ze konden bevraagd worden via 
duidelijke stellingen, maar het hanteren van andere interpretaties valt niet volledig uit te sluiten.    

 Ook kunnen er mogelijks ‘sponsor’ bias optreden bij de respondenten aangezien ze hebben 
‘genoten’ van een UCOS-vorming en het gaat om een evaluatie dat door UCOS wordt gefinancierd. 
We hebben het onafhankelijk karakter van de evaluatie benadrukt om dit tegen te gaan.  

 

H.3 BEPERKINGEN 

 Zoals eerder gesteld in de draagwijdte van de eindevaluatie, was het niet mogelijk om alle 
elementen van de programmatheorie na te gaan. Dit is vooral het geval voor de veranderingen op 
het vlak van wereldburgerschapscompetenties die moesten teweeggebracht worden via het 
tweedelijnsaanbod.  

 Door een gebrek aan data over twee van de vier soorten studenten die ook in aanraking zijn 
geweest met het programma kan deze eindevaluatie geen uitspraken doen over deze doelgroepen 
(zie 3. Draagwijdte).  

 Alle deelnemers (uit de geselecteerde doelgroepen) aan UCOS-activiteiten werden 
aangeschreven. We hebben echter snel kunnen vaststellen dat de responsratio heel laag was 
ondanks verschillende pogingen om respondenten aan te trekken zowel voor de online surveys als 
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voor de interviews. De voorziene responsratios (zie Tabel 12) zijn niet gehaald waardoor we niet 
beschikken over een representatieve steekproef die ons toeliet om uitspraken te doen over de 
volledige populatie van deelnemers aan het UCOS-programma. Dit wil zeggen dat we onze 
conclusies beperken tot de groep van respondenten die wel informatie heeft gegeven. Dankzij de 
triangulatie van de data kunnen we deze conclusies gebruiken als een sterke aanwijzing van het 
succes van het programma (weliswaar voor de geselecteerde doelgroepen).  
 

Tabel 12: Voorziene vs. reële steekproef 

 
 In de samenstelling van de steekproef van de studenten, die volledig afhing van de goodwill van 

de respondenten, hebben we geen evenredige vertegenwoordiging van deelname aan 
activiteiten in alle programmajaren kunnen bekomen. Zoals in Tabel 13 te zien is, hebben zich 
hoofdzakelijk respondenten aangediend uit het laatste jaar van het programma. Dit heeft 
enerzijds het voordeel dat de ‘recall bias’ minder meespeelt, maar anderzijds krijgen we geen 
representatief beeld over alle jaren heen en over de effecten op langere termijn. Dit laatste 
element is vooral een aandachtspunt voor de effecten op intermediate outcomeniveau.  
 
We beschikken niet over deze gegevens voor de docenten en medewerkers internationalisering 
omdat deze vraag niet is opgenomen in de online survey.  
 
 

  

 
22 We benadrukken dat de enquête niet diende om veralgemenende uitspraken te doen over de ganse 
studentenpopulatie, maar om een beeld te krijgen van de effecten van de activiteiten van UCOS op een selectie 
van haar doelgroepen. Deze steekproeven zijn berekend op basis van een betrouwbaarheidsniveau van 90% en 
een foutmarge van 5% op de totale populatie aangezien we niet met representatieve strata hebben gewerkt.  
23 De selectie van deelnemers aan de focusgroepen zou oorspronkelijk gemaakt worden eens de resultaten van 
de online survey binnen zouden zijn. Door de lage responsratio konden we niet selecteren op basis van 
representatieve strata, maar moesten we werken met de respondenten die wilden deelnemen.   
24 Eigenlijk ging het om 64 respondenten, maar aangezien afgestudeerden afgesloten werden van het invullen 
van de vragen op intermediate outcome-niveau (VL-S2) is het aantal respondenten teruggevallen tot 33.  

  Online enquête Focusgroepen 
 

Populatie 
Gewenste 

steekproef22 
Reële 

steekproef 
Gewenste 

steekproef23 
Reële 

steekproef 
Studenten die in een 
mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit hun 
onderwijsinstelling 

5136 

 
259 

VL-S1: 114 

VL-S2: 3324 

1 x 5/7 

5 à 7 
respondenten 

5  
respondenten 

(waarvan 3 
afgestudeerd) 

Studenten die in een 
mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit 
UCOS (in het kader van 
het studentenproject 
CHanGE) 

60 50 
VL-S1: 7 

VL-S2: 0 

1 x 5/7 

5 à 7 
respondenten 

4  
respondenten 

(waarvan 2 
afgestudeerd) 

Docenten en 
medewerkers 
internationalisering 

577 186 30 

2 x 5/7 

10 à 14 
respondenten 

3 respondenten 
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Tabel 13: Verdeling deelname aan UCOS-activiteiten over de 5 jaar 

 
Respondente
n VL-S1 (87) 

CHanGE-
deelnemers25 

VL-S1 

Responden
ten VL-S2 

(31)26 

CHanGE-
deelnemer

s VL-S2 

Som van % 
respondente

n online 
survey 

Deelnemers 
aan 

interviews 

2017 13%  0% / 13% 1 
2018 10% 1 3% / 13%  

2019 18% 2 3% / 21% 
3 

(waarvan 1 
CHanGE) 

2020 10%  10% / 20% 
2 

(waarvan 1 
CHanGE) 

2021 48% 2 84% / 132% 
3 

(waarvan 2 
CHanGE) 

 

I. BEVINDINGEN 
In wat volgt zullen we de bevindingen van onze analyse uit de doeken doen. We zullen eerst stilstaan 
bij de bevindingen over het programma en haar MEAL-systeem die hoofdzakelijk tijdens de 
voorbereidingsfase aan bod kwamen om daarna over te gaan tot de effecten van het programma bij 
de studenten (die aan een mobiliteitstraject naar het ‘Globale Zuiden’ hebben deelgenomen) en 
vervolgens overgaan tot de bevindingen voor de docenten en medewerkers internationalisering. We 
zullen stapsgewijs de (sub-)evaluatievragen overlopen zoals in de evaluatiematrix  (zie Bijlage 3) en 
telkens beginnen met de effecten op immediate outcomeniveau (~ sfeer van controle) om vervolgens 
over te gaan tot de effecten op intermediate outcomeniveau (~ sfeer van invloed). We zullen het 
stramien volgen zoals hierboven uitgelegd in deel E.2.  
 

I.1 PROGRAMMA: IMPLEMENTATIE EN MEAL 

I.1.1 Bevindingen uit de implementatie 

 
We staan nu even stil bij de activiteiten die UCOS heeft uitgevoerd om deze veranderingen teweeg te 
brengen tijdens het programma 2017 – 2021. In Tabel 14 zien we de verdeling van de uitgevoerde 
activiteiten per soort student:  

 studenten die niet in een mobiliteitstraject zitten (bereikt via de vormingen) 
 studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit hun onderwijsinstelling (bereikt 

via de omkaderingen)  
 studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit  UCOS studentenproject van 

UCOS (bereikt via de studentenprojecten) (zie Tabel 15) 
 studenten die uit het buitenland komen (bereikt via vormingen) 
 
We merken duidelijk dat het programma zich vooral geconcentreerd heeft op de tweede en derde 
groep studenten. Hoewel het programma niet echt aangaf dat dit de focus was van het programma, 
blijkt uit gesprekken met het team dat het wel de focus is van de werking van UCOS tijdens deze 5 jaar.   
 

 
25 Twee van de zeven CHanGE-respondenten gaf geen periode aan.  
26 Dit is niet het totaal aantal respondenten, want we hadden niet van iedereen gegevens over de periode van 
deelname aan de (laatste) UCOS-activiteit.  
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In Tabel 16 zien we een overzicht van de activiteiten gericht naar de docenten en medewerkers 
internationalisering. In het programma worden de docenten en de medewerkers als een gelijke groep 
beschouwd. In de praktijk worden er inderdaad geen aparte activiteiten georganiseerd, de data wordt 
ook niet op gedisaggregeerde manier verzameld en het programma heeft volgens het team vooral 
medewerkers internationalisering bereikt. Het gaat echter om groepen die andere veranderingswegen 
moeten volgen om de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken. 
 
Tabel 14:  Overzicht van activiteiten in periode 2017 – 2021 voor de studenten 

 
Type student Type activiteit Jaar Aantal activiteiten Aantal deelnemers 

Studenten die niet in een 
mobiliteitstraject27 zitten 

Vorming (1 dag) op vraag 
van de onderwijsinstelling 

2017 3 201 

  2018 3 155 
  2019 12 741 
  2020 10 408 
  2021 5 313 
  TOTAAL 33 1818 
Studenten die in een 
mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit hun 
onderwijsinstelling 

Vorming pre-vertrek (0,5 
dag indien online of 1 dag 
indien fysiek) 

 

2017 19 1579 

 

  2018 44 1670 
  2019 41 1901 
  2020 30 731 
  2021 37 1220 
  TOTAAL 171 7101 
 Debriefing post-

terugkomst (0,5 dag) 
2017 3 62 

  2018 5 137 
  2019 5 141 
  2020 10 108 
  2021 1 2 
  TOTAAL 24 450 
Studenten die in een 
mobiliteitstraject zitten 
georganiseerd vanuit UCOS 
(in het kader van de 
studentenprojecten) 

Voorbereiding voor 
vertrek 
(voorbereidingsweekends 
en trainingsweek) 

 

2017 2 13-11 (24) 

  2018 3 12-12-11 (35) 
  2019 4 12-12-10-10 (44) 
  2020   
  2021 3 12-12-12 (36) 
  TOTAAL 12 139 
 Debriefing post-

terugkomst 
(terugkommeetings en 
terugkomweekend) 

2017 4 10-12-12-10 (44) 

  2018 1 12 
  2019 1 10 
  2020 1 12 
  2021 4 4-3-5-5 (17) 
  TOTAAL 11 95 

 
27 Met mobiliteit wordt bedoeld dat studenten in het kader van hun studies of een specifiek project 
georganiseerd door UCOS naar een land uit het “Globale Zuiden” vertrekken. 
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 Activiteiten na 
onderzoeksreizen 
(Organisatie van event) 

2017 4 (enkel brede publiek 
wordt hiervoor 

gemonitord) 
  2018 32 idem 
  2019 22 Idem 
  2020 18 idem 
  2021 16 idem 
  TOTAAL 92 / 
Studenten die uit het 
buitenland komen 

Vorming (1 dag) op vraag 
van de onderwijsinstelling 

2017 2 72 

  2018 1 11 
  2019 / / 
  2020 / / 
  2021 3 119 
  TOTAAL 6 202 

 
Tabel 15: Overzicht van CHanGE-activiteiten  

 Thema 
Landen die aan bod 

kwamen 
Campagne-activiteiten  

 

2017 
LGBTQ+-rechten en 

menstruatie 
India, Oeganda en 

Congo 

 Op 8 december 2017 organiseerden de 
CHanGEmakers 2017 een slam poetry 
night, getiteld ‘PERIOD’. Zoals de naam 
al doet vermoeden, werd het een avond 
vol slam poetry en stand-upcomedy om 
taboes rond menstruatie te 
doorbreken. 

 Tijdens de Week van de Verlichting 
2017 op de VUB vormingen aan 
leerlingen secundair onderwijs over 
menstruatie en de 
sociaalmaatschappelijke aspecten die 
ermee verbonden zijn. Op die manier 
trachtten ze taboes te doorprikken en 
een open klimaat te creëren om de 
dialoog hierover aan te gaan. 

 Naar aanleiding van de Internationale 
Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 
mei én in het kader van de Belgian 
Pride, werd er samen met de VUB en 
RHEA een panelgesprek georganiseerd 
met Kasha Nabagesera als centrale gast. 

 Op zondag 20 mei 2018  organiseerde 
UCOS samen met Amnesty 
International Vlaanderen en Wikimedia 
Belgium een wiki-edit-a-thon. Dat is 
een evenement waar mensen 
samenkomen om Wikipedia-artikels te 
schrijven, aan te passen of uit te 
breiden. Deze editie had als doel 
vrouwen en/of activisten uit 
minderheidsgroepen te versterken 
door hen een gezicht te geven en hun 
belangrijke werk online aan de wereld 
te laten zien. Oegandese LGBT-activist 
Kasha Nabagesera kwam langs en 
getuigde over de strijd die zij dagelijks 
voert. 

2018 
Sekswerk in Noord en 

Zuid Cuba, Oeganda, India 

 Aan de hand van een pop-up expositie, 
debat, filmavond en praatcafé 
schetsten de CHanGEmakers tijdens het 
SexWorks!?-festival een genuanceerd 
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beeld van sekswerk in Oeganda, India, 
Cuba en België. Tijdens de 
openingsavond in de Ravensteingalerij 
lanceerde Lisette Ma Neza met haar 
hartverwarmende poëzie de pop-up 
expositie met een humanistische blik op 
sekswerk. 

 Een week later zorgden Prof. Magaly 
Rodriguez (KU Leuven), Katleen 
Peleman (GHAPRO), Daan Bouwens 
(UTSOPI) en Ida Dequeeker (Furia vzw) 
voor een brede blik op de 
sekswerksector tijdens het SexWorks!?-
debat. Een belangrijke conclusie van het 
debat was dat als we sekswerk 
erkennen als een vorm van werk, het 
ook nood heeft aan een gepaste 
omkadering en een rechtvaardig beleid 
dat de mensenrechten van sekswerkers 
beschermt. 

 Tijdens de filmvertoning van de 
muzikale documentaire ‘Sexy Money’ 
(vpro 2014, Nederland/Nigeria) 
verdiepten we ons in het thema van 
gedwongen prostitutie en 
mensenhandel. Na de film was er plaats 
voor een nabespreking met drie 
panelleden waaronder commissaris 
Franz-Manuel Vandelook, groepschef 
van de cel mensenhandel met kennis 
van sekswerkers en hulpverleners uit de 
regio Brussel-Noord, Anna Erecinska 
van PAG-ASA vzw en regisseuse Karin 
Junger 

 Het SexWorks!?-festival werd 
afgesloten op de International Day to 
End Violence Against Sex Workers. 
Omdat er veel rapporten verschijnen 
over sekswerkers, maar vaak hun eigen 
stem niet gehoord wordt, werd een 
praatcafé georganiseerd met Belle 
(schuilnaam). 

2019 Come In Out 
(over LGBT+-migranten) 

Oeganda, Marokko, 
Libanon 

Met een bus trokken de CHanGEmakers een 
maand door België. Hun campagne vormde een 
reis doorheen LGBT+-migratie. Van verhalen over 
holebi- en transfoob beleid in landen van 
herkomst tot moeilijke vluchtroutes. Van 
stereotyperende asielprocedures tot 
discriminatie op de huurmarkt. Van wat niet goed 
gaat tot wat we beter kunnen doen. Een overzicht 
van de activiteiten: 
 

 14 november in Gent: Can you prove 
you’re straight?// 

 
 18 november in Antwerpen: Come In 

Out nodigt uit: Jaouad Alloul // 
 

 27 november in Gent: Queer Talks// 
 

 7 december in Brussel: ReDefine// 
 

 14 december in Genk: VUBorkest Amor 
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Mundi// 

2020 Genderbinariteit 
Geen (door Covid-

pandemie) 

The/Deconstruct Binarism brak met binaire 
hokjes tijdens een reeks virtuele evenementen: 
 

 Zaterdag 14 november: Binarism voor 
beginners// 

 
Senne Misplon (woordvoerder Wel Jong Niet 
Hetero) geeft een inleidende lezing over 
genderbinariteit en -diversiteit. 
Ervaringsdeskundigen vullen aan en reflecteren 
over onze samenleving. 
 

 Woensdag 16 november tot zondag 22 
november 

 
Een Argentijnse film werd online opengesteld. 
Deze bekroonde film vertelt het verhaal van een 
jonge persoon met een intersekse lichaam. Er 
volgt een nabespreking door Emmanuelle 
Verhagen (voorzitter intersekse Vlaanderen) en 
Londé Ngosso (Genres Pluriels). 
 

 Woensdag 25 november: On the origin 
of binarism// 

 
Tijdens dit webinar werd dieper ingegaan op de 
oorsprong van het binaire model, hoe het de 
wereld ging domineren en de implicaties daarvan. 
Gesprekken volgden met Malcolm Shanks, Olave 
Nduwanje en Jonas Roelens. 
 

 Donderdag 3 december: beauty 
standards// 

 
Er werd afgesloten met een interactief gesprek 
over schoonheidsidealen en genderexpressie. 
Jozefien Daelemans, Eric Cyuzuzo en Savphire 
waren te gast. 

2021 
Toegankelijke en 

inclusieve zorgverlening 
voor LGBT+-jongeren 

Mexico, Griekenland, 
Libanon 

De campagne WHO CARES. Mind if we do? (2021) 
organiseerde de volgende evenementen: 
 

 09.11.2021 – Care to Confess – 
Muntpunt, Brussel 
Lancering van de campagne met 
interactieve installaties en 
performances die het gesprek aangaan 
over zorg 

 
 17.11.2021 – A Penny for your Thoughts 

– online 
Debat over de economische 
toegankelijkheid van zorg voor 
jongeren. Met dr. Ama Kissi (UGent), 
João Henrique Gomes (Young Fenix) en 
Julien De Wit (Vereniging van 
Studenten). 

 
 22.11.2021 – The Cost of Waiting – 

Leuven 
Film ‘Petite Fille’ (Sébastien Lifshitz, 
2020) met panelgesprek over de 
toegankelijkheid van zorg voor trans 
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personen. Het panelgesprek werd 
gehouden met onderzoeker Sven Van 
den Bossche (UA en UGent), expert 
Lena Verhaegen, en moderator Lars 
Michiels (Undivided) 

 
 03.12.2021 – Slotfestival Who Cares, 

Mind if we do? – Meubelfabriek, Gent 
Festival met workshops, lezingen en 
artistieke interventies waar queerness 
en mentale gezondheid centraal staan. 

 
Tabel 16:  Overzicht van activiteiten in periode 2017 – 2021 voor de docenten en medewerkers internationalisering 

Type Type activiteit  Jaar Aantal activiteiten Aantal deelnemers 
Docenten en 
medewerkers 
internationalisering 

Seminaries 2017 1 35 

  2018 4 218 
  2019 14 226 
  2020 4 34 
  2021 6 82 
  TOTAAL 29 595 
 Debatten 2017 / / 
  2018 / / 
  2019 3 130 
  2020 / / 
  2021 / / 
  TOTAAL 3 130 
 Lezingen 2017 1 22 
  2018 2 65 
  2019 / / 
  2020 / / 
  2021 / / 
  TOTAAL 3 87 
 Werksessies 2017 3 39 
  2018 3 147 
  2019 3 91 
  2020 / / 
  2021 2 31 
  TOTAAL 11 308 
 Train-the trainer 

trainingen 
2017 / / 

  2018 2 19 
  2019 4 57 
  2020 7 56 
  2021 3 19 
  TOTAAL 16 151 

 

I.1.2  Bevindingen over het MEAL-systeem 

 
Tijdens de voorbereidingsfase van deze eindevaluatie hebben we het MEAL-systeem van het 
programma van naderbij bekeken. Voor de gedetailleerde analyse verwijzen we graag naar het 
inceptieverslag (p. 5 – 27). Hier zullen we de algemene bevindingen opnemen die sterk gelinkt zijn aan 
hoe het programma geformuleerd is.  
 
Bij het reconstrueren van de resultatenketen van het programma 2017- 2021 hebben we kunnen 
vaststellen dat het programma niet beschikte over een duidelijke conceptualisering van impact en dat 
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er een aanzienlijke afstand en ‘missing middle’ was tussen de specifieke doelstelling van het 
programma en de algemene doelstelling op impactniveau. Hiermee bedoelen we dat er weinig 
informatie was over hoe de specifieke doelstelling (die we later de ‘intermediate outcome’ hebben 
genoemd) kon bijdragen aan de algemene doelstelling (die we later de ‘ultimate outcome’ hebben 
genoemd). Daarnaast gaf het team aan dat dit niveau eigenlijk weinig gehanteerd werd en dat de focus 
is veranderd 1) van duurzame ontwikkeling naar globale rechtvaardigheid geïnterpreteerd als niet-
discriminatie en 2) van het Zuiden naar zowel in België als elders (afgebakend binnen internationale 
solidariteit en internationale mobiliteit). Dit zagen we tot uiting komen in de formulering van het 
nieuwe programma 2022 – 2026. Dit leidt ertoe dat een impactevaluatie moeilijk uit te voeren was.  
 
Het programma hanteerde een aantal sleutelconcepten in haar doelstellingen en indicatoren zoals 
wereldburgerschap, wereldburgerschapscompetenties en internationale solidariteit. Tijdens de 
voorbereiding bleek dat deze concepten onvoldoende vertaald waren naar gewenste observeerbare 
effecten/veranderingen bij de doelgroep(en). Ook stelden we vast dat bepaalde concepten in het 
programma niet meer gehanteerd werden door het team. Zo werd internationale solidariteit 
onderweg vervangen door globale rechtvaardigheid (cf. programmatheorie over de evolutie van ‘soft 
global citizenship education’ naar ‘critical global citizenship education) hoewel deze termen in de 
programmadocumenten (ook in het programma 2022 - 2026) naast mekaar worden gebruikt. 
Internationale solidariteit wordt nog steeds gebruikt, maar daar voelt het team zich ook steeds minder 
comfortabel bij. Ook duurzame ontwikkeling, het Zuiden (onderweg vervangen door het Globale 
Zuiden), Noord-Zuid problematiek, Zuidmobiliteit, Zuid- en Noordervaring, enz. worden niet meer 
gebruikt. Het team spreekt van een geleidelijke evolutie die wel vroeg in de implementatie lijkt 
voorgekomen te zijn (de teamleden die er vanaf 2016 en 2017 bij waren herinneren zich niet dat deze 
termen werden gebruikt) en die in de loop van het programma verder gestuwd is door de shift van 
‘soft’ naar ‘critical’ citizenship education en de reflecties over dekolonisering in de sector. Het 
ontbreken van een duidelijke beschrijving van de gewenste veranderingen leidde ertoe dat het 
meten van de effectiviteit van het programma niet mogelijk was. Er is daarom veel werk gestoken in 
het begrijpen van noties van wereldburgerschapscompetenties, internationale solidariteit, ‘zich 
inzetten voor’, ‘aan de slag gaan om’, enz. en om ze samen met het team “uit te pakken” met een focus 
op het aanvullen van de programmatheorie en het creëren van indicatoren en benchmarks. Deze 
vaststellingen omtrent impact en effectiviteit hebben dan ook de doelstelling van de eindevaluatie 
sterk geheroriënteerd van een impactevaluatie naar een effectiviteitsevaluatie.  
 
Bij het reconstrueren van het programma en vooral het nagaan van de hypotheses (bv. 14/22 
hypotheses zijn op activiteitsniveau gezet) en indicatoren stelden we een grote focus vast op de 
activiteiten. Daarom hebben we een andere onderverdeling geïntroduceerd (zie Schema 1: 
Resultatenketen) waarbij de resultaten onderverdeeld worden in outputs en 3 soorten outcomes 
(immediate, intermediate en ultimate) waarbij de outcomes wijzen op de veranderingen bij de 
(directe en ultieme) doelgroepen. Op deze manier konden we de gehanteerde indicatoren en 
hypothesen aan een juister lager niveau toewijzen. Deze nieuwe onderverdeling heeft ons in staat 
gesteld om vast te stellen dat de gehanteerde indicatoren en hypotheses op de hogere niveaus 
eigenlijk hoorden bij de activiteiten/outputs en er hierdoor een hiaat was in de hogere outcome-
niveaus. Dit leidde tot de vaststelling dat het MEAL-systeem hoofdzakelijk veranderingen op 
outputniveau weet te capteren (en dat het team heel snel de signalen over de activiteiten/outputs 
capteert en er ook naar handelt), maar niet op de outcome-niveaus waar de gewenste 
veranderingen zich manifesteren. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen informatie is. Die is er wel 
dankzij de persoonlijke en nauwe contacten van een aantal medewerkers (vooral zij die dag in dag uit 
in contact staan met de doelgroepen) en een aantal opvolgingsworkshops, maar deze informatie wordt 
niet op systematische en methodische wijze verzameld en gecapteerd. De informatie op dit niveau 
bevindt zich vooral in de hoofden van deze medewerkers, maar niet op een centrale plaats dat 
toegankelijk is voor iedereen en een systematische opvolging en een leren van lessen toelaat. Dit 
beperkt het analytische potentieel en betekent een risico op het vlak van institutioneel geheugen.  
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Het programma wenste veranderingen teweeg te brengen bij 2 verschillende doelgroepen: de 
studenten (die tevens ‘eindbegunstigden’ zijn) via het eerstelijnsaanbod en de docenten en 
medewerkers internationalisering via het tweedelijnsaanbod. Wat betreft de studenten hebben we 
kunnen vaststellen dat het programma vooral een specifieke groep van studenten -m.n. die in een 
mobiliteitstraject naar het Globale Zuiden zitten - viseerde in haar implementatie waardoor ook het 
MEAL-systeem vooral gericht is op de opvolging van de effecten voor de mobiliteit (i.p.v. voor de 
wereldburgerschapscompetenties) en een blinde vlek vertoont voor de veranderingen bij de andere 
studenten. Wat betreft de docenten en medewerkers internationalisering hebben we een groot 
verschil vastgesteld in de uitwerking van de veranderingspaden van de studenten en die van de 
docenten en medewerkers internationalisering. Hoewel een apart resultaat toegewijd was aan deze 
laatste doelgroepen (R2: Docenten en medewerkers internationalisering kunnen 
wereldburgerschapscompetenties overbrengen op studenten) ontbrak de probleemstelling, of nog, 
een soort baseline, en een invulling van de doelstelling om beter te begrijpen wat de concrete 
verandering is die moest optreden bij deze doelgroepen opdat de wereldburgerschapscompetenties 
van studenten versterkt werden. Hierbij aansluitend konden we vaststellen dat er geen aparte paden 
waren uitgestippeld voor de docenten en medewerkers internationalisering hoewel ze volgens ons 
een andere rol en relatie kunnen hebben met de studenten wiens wereldburgerschapscompetenties 
moeten versterkt worden. Het programma wees op een rechtstreekse werking tussen de docenten en 
medewerkers internationale samenwerking (cf. hypothese 20 waarvan de bewijsvoering niet wijst op 
de versterking van de competenties, maar op de mobiliteit an sich) en een onrechtstreekse werking 
via de verbetering van de kwaliteit van de Noord-Zuid mobiliteit en het feit dat de Noord-Zuid 
problematiek meer aan bod komt in de onderwijsinstellingen. Wat er concreet moest gebeuren was 
een onuitgewerkt onderdeel in het programma en volgens ons betreft het een verandering op het 
hoger intermediate (zo niet ultimate niveau) aangezien het ver van de sfeer van controle is van UCOS.  
In het MEAL-systeem hebben we dan ook een hiaat gevonden wat betreft de opvolging van de 
gewenste veranderingen bij deze doelgroep. Wat betreft de effecten op het vlak van de kwaliteit van 
de mobiliteit -waar ook de focus lag van de implementatie- hield het UCOS-team de vinger aan de pols 
door jaarlijks een werksessie te doen met de medewerkers internationalisering (dit is wel niet meer 
gebeurd in 2021) en door de nauwe contacten met de docenten en -vooral- met de medewerkers 
internationalisering, die hen op actieve wijze informeerden op veranderingen in hun instelling 
bijvoorbeeld. Dit getuigt van een groot vertrouwen en nauwe band met UCOS, maar het is niet 
systematisch op het vlak van datacollectie, -verwerking en -captatie, en te sterk gebonden aan 
bepaalde personen binnen het team. Deze persoonlijke banden zijn belangrijk, maar alleen hierrop 
steunen houdt wel een risico in als deze personen vertrekken uit de organisatie.  
 
De hypotheses zijn een belangrijk onderdeel van de programmatheorie en moeten op de voet 
nagevolgd worden door het MEAL-systeem. Op resultaats- en outcomeniveau (volgens de 
terminologie van het programma) hebben we vastgesteld dat 1) de programmatheorie sterk 
georiënteerd is volgens het logisch kader-denken waardoor ze  geen echte verklaringen zijn die staven 
waarom een verandering A zal leiden naar een verandering B bij de doelgroep, 2) de 
programmatheorie sterk georiënteerd is volgens het logisch kader-denken, maar veel hypotheses zijn 
niet geformuleerd als factoren buiten de controle van het programma en zijn niet overal gelinkt aan 
de risico’s waardoor ze minder bruikbaar zijn voor een degelijke opvolging van de contextfactoren, 3) 
de hypotheses eigenlijk een herformulering zijn van de resultaten waardoor ze eigenlijk geen 
toegevoegde waarde bieden.  
 
Wat betreft de interventiestrategie hebben we vastgesteld dat Resultaat 3 “Studenten versterken hun 
wereldburgerschapscompetenties via studentenprojecten en bereiken een groot publiek met eigen 
initiatieven in dit kader” overeenkwam met het CHanGE-project. De studentenprojecten zijn volgens 
ons echter activiteiten -net zoals de vormingen, omkaderingen, en zelfs, het tweedelijnsaanbod- die 
dienen om de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te versterken. Het verschil zit in de 
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langere blootstelling en het kleiner bereik (eigen aan dieptewerk).  We concluderen daarom dat dit 
geen apart resultaat is, maar hoort bij de andere activiteiten in de interventiestrategie. We stelden 
echter vast dat de gewenste veranderingspaden meer uitwerking behoefden en dat de 
opvolgingsactiviteiten sterk gericht zijn op de activiteiten en de ervaring van de studenten (output-
niveau), maar onvoldoende systematische informatie capteren over het versterken van de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten (outcome-niveau).    
 

I.2 EFFECTEN VAN HET PROGRAMMA OP DE STUDENTEN – IMMEDIATE 
OUTCOMENIVEAU 

Immediate outcome: Studenten van het Vlaamse hoger onderwijs versterken hun 
wereldburgerschapscompetenties  
 

I.2.1 Profiel van de respondenten 

 
Dit profiel behoort tot de groep van respondenten die hebben deelgenomen aan de online survey VL-
S1 (zie Bijlage 4). Voor de online bevraging voor de studenten zijn 2 aparte vragenlijsten gebruikt (VL-
S1 en VL-S2). VL-S1 had betrekking tot de immediate outcome (~onmiddellijke effecten TIJDENS de 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). VL-S2 had betrekking tot de intermediate outcome 
(~tussentijdse effecten NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en). Of nog, de effecten tussen het 
verlaten van de UCOS-activiteit(en) en het meetmoment).    
 
Deze vragenlijst is gestuurd op 11 maart 2022 met als deadline zondag 20 maart 2022. In die periode 
is ook een herinnering gestuurd. Wegens de karige feedback is besloten om de deadline met 1 week 
te verlengen tot 27 maart. Tijdens de verlengingsweek is ook een herinnering gestuurd. In totaal 
hebben 110 (ex)-studenten de vragenlijst ingevuld. Hiermee is de voorziene steekproef van 259 
respondenten op een populatie van 5136 deelnemende studenten tijdens het programma 2017 – 2021 
helaas niet bereikt. Dit wil zeggen dat we geen uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van 
studenten die deelnamen aan activiteiten van het programma. Onze analyse zal wel inzichten geven 
over deze specifieke groep van mensen die hebben deelgenomen en een indicatie zijn voor het al dan 
niet bereikt hebben van de resultaten op dit niveau.  
 
Wie zijn deze 110 respondenten? Het gaat over 80% vrouwen, 20% mannen en 0% in de categorie 
“X” (we merken op dat één van de respondenten geen informatie gaf over het geslacht) (zie Grafiek 
1).   
 
Grafiek 1: Geslacht per invulstatus vragenlijst 

 
 
De gemiddelde leeftijd is 25,3 jaar (de mediaan is 24 jaar). De jongste respondenten zijn 21 jaar en de 
oudste is 43 jaar (zie Grafiek 2). De meerderheid van de respondenten studeert nog, maar zoals we 
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kunnen zien in Grafiek 3 hebben veel afgestudeerden ook deelgenomen.  We merken trouwens ook 
op dat de oudere deelnemers niet per se afgestudeerd zijn. 
 
Grafiek 2: Leeftijd per geslacht 

 
 

Grafiek 3: Leeftijd per studeerstatus 

 
 
110 mensen (waarvan zeven CHanGE-deelnemers) hebben de vragenlijst gestart. Van deze 110 
respondenten hebben er 67 respondenten (61%) de vragenlijst volledig ingevuld. Ze deden dit op 
gemiddeld 22,7 minuten (zie Tabel 17).  
 
Tabel 17: Invultijd VL-S1 

 Invultijd 
(min.) 

MIN 4,7 
MAX 209,2 
GEM 22,7 
MED 12,2 

 
Het gaat om 69 studenten (63%) en 41 afgestudeerden (37%) (zie Grafiek 4). De meeste van deze 
studenten studeren momenteel aan de UGent (27%) of aan de KULeuven (25%) (zie Grafiek 5). De 
meeste respondenten (25%)  zitten in hun eerste master of in hun derde master (22%) (zie Grafiek 6).  
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Grafiek 4: Huidig studeerstatus per geslacht 

 
 
Grafiek 5: Huidige onderwijsinstelling 

 
 
Grafiek 6: Huidig studieniveau 

 
 
In Grafiek 7 is te zien aan welke UCOS-activiteiten ze hebben deelgenomen en in welk jaar dit is 
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gebeurd. We zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten (39%) heeft deelgenomen aan 
de online voorbereidingsdag voor vertrek waarbij de reis werd georganiseerd door de 
onderwijsinstelling. 36% heeft deelgenomen aan de fysieke voorbereidingsdag voor vertrek waarbij de 
reis werd georganiseerd door de onderwijsinstelling. We merken dat de studenten die niet aan het 
CHanGE-project deelnamen in overwicht zijn in de dataset.  
 
Als we even stilstaan bij de debriefings (niet CHanGE) zien we dat slechts een handvol respondenten 
hieraan heeft deelgenomen: zeven volgden de debriefing door hun onderwijsinstelling, tien door 
UCOS. Dit is opmerkelijk als we zien dat 62% van de respondenten aangaven dat de debriefing door de 
onderwijsinstelling verplicht was. Als we dieper gaan kijken naar de cijfers blijkt dat vijf van de zeven 
respondenten die de debriefing van de onderwijsinstelling volgden, aangaven dat deze verplicht was. 
Tien van de elf respondenten die de debriefing van UCOS volgden, gaven aan dat deze verplicht was. 
Voor de anderen was het ofwel niet van toepassing of optioneel. Er was slechts één respondent voor 
wie de debriefing optioneel was en deze dan ook volgde. Het ging om een debriefing door UCOS. 
 

“Ja, ik heb veel gedacht aan wat ik in de debriefing achteraf wou zeggen. Het was ergens wel een 
geruststelling dat ik wist dat ik wat ik meemaakte en de nieuwe inzichten die ik gekregen heb kwijt 

ging kunnen achteraf want niet alles zouden vrienden of familie willen horen.” 
 
 
Grafiek 7: Deelname aan UCOS-activiteiten 
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Grafiek 8: Periode van deelname aan (laatste) UCOS-activiteit(en) 

 
 
Als we kijken naar de periode dat de respondenten aan een UCOS-activiteit hebben deelgenomen (zie 
Grafiek 8), dan zien we de volgende verdeling in Tabel 18: 
 
Tabel 18: Verdeling deelname aan UCOS-activiteiten over de vijf jaar 

 Alle 
respondenten 

(87) 

CHanGE-
deelnemers * 

2017 13%  
2018 10% 1 
2019 18% 2 
2020 10%  
2021 48% 2 

  

* 2 van de 7 
respondenten 

gaven geen periode 
aan 

 
Bijna de helft van de respondenten (48%) heeft dus in het laatste jaar van het programma 
deelgenomen aan zijn/haar laatste UCOS-activiteit. Ook deelnemers uit 2019 zijn goed 
vertegenwoordigd.  
 
Dit brengt ons tot 3 belangrijke opmerkingen. Ten eerste hebben we respondenten over alle jaren 
heen, maar de verdeling is ongelijkmatig. Aangezien de resultaten van het programma over de ganse 
5 jaar moeten bekeken worden, aangezien de steekproef niet representatief was voor de ganse 
populatie en gezien de grote hoeveelheid aan variabelen hebben we ervoor gekozen om niet met 
gewichten te werken wat betreft de periodes van deelname. Ten tweede hebben de meeste 
respondenten recent deelgenomen aan de activiteiten van UCOS en kunnen we aannemen dat voor 
de meerderheid van de respondenten de ‘recall bias’ minder zal spelen. Ten derde kan een grotere 
aanwezigheid van respondenten in 2021  compenseren dat we geen verantwoordingsdocumentatie 
hadden over het laatste uitvoeringsjaar van het programma.  
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I.2.2 Zijn de wereldburgerschapscompetenties van studenten versterkt dankzij hun 
deelname aan de activiteiten van UCOS? [EVS1] 

 
Dit is de eerste evaluatievraag voor de studenten zoals men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we de volgende vier sub-evaluatievragen onderzocht:  
 
 EVS1.1 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as WETEN versterkt? 

- EVS1.1.1  Zijn er verschillen tussen verbeteringen op het vlak van kennis, analysevermogen 
en kritische visie? 

- EVS1.1.2 Hoe zijn deze verschillen te verklaren? 
- EVS1.1.3 Hoe percipiëren studenten hun niveau van wereldburgerschap (WB) (op het vlak 

van WETEN) voor en na de activiteit? 
 EVS1.2 Zijn de WBC in de as VOELEN versterkt? 

- EVS1.2.1  Zijn er verschillen tussen verbeteringen op het vlak van interesse, motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel? 

- EVS1.2.2 Hoe zijn deze verschillen te verklaren? 
- EVS1.2.3 Hoe percipiëren studenten hun niveau van WB (op het vlak van VOELEN) voor en 

na de activiteit? 
 EVS1.3 Zijn de WBC in de as HANDELEN versterkt (alleen van toepassing voor het 

studentenproject CHanGE)? 
- EVS1.3.1 Welke manifestaties van de WBC in de as HANDELEN kan men observeren? (alleen 

van toepassing voor het studentenproject CHanGE) 
- EVS1.3.2 Hoe percipiëren studenten hun niveau van WB (op het vlak van HANDELEN) voor 

en na de activiteit (alleen van toepassing voor het studentenproject CHanGE)? 
 EVS1.4 Is er een verschil in versterking tussen de 3 assen van WBC? 

- EVS1.4.1 Waarom? 
 

 

I.2.2.1 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as WETEN versterkt? [EVS1.1]   

 
In de as WETEN van wereldburgerschapscompetenties maakt het programma een onderscheid tussen 
drie sub-assen-: kennis, analysevermogen en visie. De vragenlijst (zie Bijlage 4: VL-S1: vragenreeks D1 
– D3) ging na in hoeverre de deelname aan UCOS-activiteiten een ‘onmiddellijke’ verandering (afname, 
behoud of toename) teweegbracht bij de deelnemers. We spreken van onmiddellijke verandering 
omdat het gaat om effecten TIJDENS de activiteit(en) zelf (~immediate outcome).  
Met het zicht op het meten van de indicator werd met bijzondere aandacht gekeken naar de 
toenames. De benchmark voor de as WETEN ligt op minimaal 65% van de respondenten die een 
toename ondervinden dankzij de deelname aan de UCOS-activiteit(en).  
 

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We kijken van rechts naar links om zo de toenames te kunnen identificeren via de licht- 
en donkergroene delen van de staven. De staven waarvan de groene delen over de rode 
lijn gaan, hebben de benchmark van de desbetreffende indicator gehaald.  

Om te weten wat de mate van toename is geweest bekijken we wat de verdeling is tussen 
de groene tinten van de staaf. Hoe donkerder de staaf hoe meer respondenten een sterke 
toename hebben aangeduid.   

We merken eveneens op dat niet alle respondenten op alle stellingen een antwoord 
hebben gegeven. Daarom is het belangrijk om het respondentenaantal goed in het oog te 
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houden bij de interpretatie van de aangegeven percentages. Deze staan altijd aangegeven 
in de titels van de grafieken of naast de stellingen in de grafieken. 

 
 
KENNIS (vraag D1.1 uit VL-S1) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de kennis van de respondenten over 5 concepten (+ 2 concepten 
voor de CHanGE-studenten) veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken 
naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft in de kennis rond deze concepten (zie Grafiek 9).  
 
We zien dat er grote verschillen zijn wat betreft de niet-CHanGE-specifieke concepten. De 
respondenten hebben op overduidelijke wijze hun kennis vergroot over de concepten armoede (76%), 
ontwikkelingssamenwerking (75%) en privilege (72%). Over de concepten van racisme is (59%) en 
onderdrukking (48%) is de kennistoename beperkter.  
 
Als we kijken naar de categorie van sterke toename (donkergroene deel van de staven), zien we dat 
de thematieken van privileges (38%) en ontwikkelingssamenwerking (28%) het meeste zijn aangeduid 
door de respondenten. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Aangezien ik sociaal geëngageerd ben, kende ik al redelijk wat concepten, maar deze 

voorbereidingsdag zorgde voor extra diepgang.” 
 “Vooral racisme. Allez, als ik daaraan dacht... ervoor dacht ik dat racisme te maken had met 

verkeerd taalgebruik en zo. Maar racisme kan veel meer zijn en zit soms in heel kleine dingen.” 
 “Mijn kennis, zelfs op korte periode, was eigenlijk al redelijk snel toegenomen, door er gewoon al 

aan die dag deel te nemen en ook met andere mensen te praten die wel al ervaring hadden gehad 
met op reis gaan naar (land X) bijvoorbeeld” 

 “Het land waar ik naar toe ging, heb ik beter leren kennen.” 
 

 
Wat betreft gender en SRGR noteren de respondenten een lagere toename wat normaal is aangezien 
deze vragen slechts voor de CHanGE studenten waren bedoeld. Het is dan ook positief dat een aantal 
niet-CHanGE studenten toch een toename hebben gemerkt in hun kennis over deze laatste twee 
concepten.  
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Ik denk dat ik een redelijke kennis had over de besproken onderwerpen tijdens de 

voorbereidingsdag waardoor er geen nieuwe informatie kwam, maar eerder een herhaling over 
bepaalde onderwerpen.” 

 “Ik heb hier reeds heel wat zaken over gezien in de opleiding.” 
 “In de opleiding hebben we bijvoorbeeld geleerd om telkens de context mee te nemen in het kijken 

naar armoede”. 
 “Het is echt een mooie activiteit en ik ben blij dat het wordt gedaan voor mensen naar het Globale 

Zuiden vertrekken, maar er is niks gezegd geweest dat ik nog niet wist aangezien mijn masterproef 
binnen de besproken thema's kadert en ik in mijn opleiding deze info al opgedaan heb.” 
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Grafiek 9: Veranderingen in KENNIS 

 
 
Als we alleen naar de CHanGE-studenten kijken (zie Tabel 19) dan zien we dat er wel een duidelijke 
toename kan geïdentificeerd worden met vier van de vijf respondenten die een toename (1/5 
‘behouden’; 2/5 ‘lichte toename’; 2/5 ‘sterke toename’) hebben gemerkt in hun kennis over het 
concept gender en vijf van de vijf respondenten die een toename (2/5 ‘lichte toename’; 3/5 ‘sterke 
toename’) hebben gemerkt in hun kennis over het concept SRGR.  
 
Wat opvalt in hun getuigenissen is dat niet alleen tot uiting komt welke effecten hun deelname heeft 
gehad op de CHanGE-specifieke competenties. In tegendeel, ze getuigen vooral over de andere 
competenties. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Mijn kennis over gender enorm gegroeid was door deel te nemen aan change.” 
 “Aangezien mijn achtergrond, die nogal eerder wetenschappelijk is en zich weinig bezighield met 

socio- culturele of socio-economische zaken, heb ik daar echt wel het duwtje in de rug gekregen 
dat ik nodig had om op een diepere manier te werk te gaan en dingen te gaan bijleren.” 

 “(over uitleg van hun proces naar de campagne in België toe) het resultaat was dat we eigenlijk in 
contact zijn geweest met heel verschillende visies op dat concept van genderbinariteit.” 

 “Mijn kennis is sowieso heel erg gegroeid. Ik was wel al bezig met thema's die te maken hadden 
met racisme, gender, ontwikkelingssamenwerking en globale onderdrukking. Privileges ook, maar 
misschien niet op een systematische manier als dingen die wel in mijn leven aan bod gekomen zijn, 
waar ik over gelezen heb, enz. Maar bij CHanGE zijn al die aspecten nog veel meer samengekomen 
bij mij en is mijn kennis daar ook heel erg over gegroeid.” 

 “Ik snap ook voor de deelnemers dat zij misschien zullen zeggen we hebben vooral over gender 
bijgeleerd dan over intersectionaliteit en onderdrukking. (…) ik denk dat dat inderdaad ook niet te 
onderschatten valt. Maar de doelstelling is voor ons niet louter op gender te focussen.” (Team 
UCOS) 

 “Het doel is het leren om enerzijds super, helder en laagdrempelig en anderzijds heel genuanceerd 
een visie te hebben op één specifiek thema in die campagne. Ik merk ook dat de deelnemers 
eigenlijk als het komt op kennis het meeste kennis vergaren over het campagnethema dat we dan 
kiezen.” (Team UCOS) 
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a. het concept armoede (resp. = 93)

b. het concept onderdrukking (resp. = 93)

c. het concept privilege (resp. = 93)

d. het concept racisme (resp. = 92)

e. het concept ontwikkelingssamenwerking (resp. = 91)

f. het concept gender (enkel ChanGE-project) (resp. =
64)

g. het concept seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten (SRGR) (enkel ChanGE-project) (resp. = 52)

D1.1 Dankzij mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) is mijn KENNIS over...

1 - sterk afgenomen 2 - licht afgenomen 3 - behouden 4 – licht toegenomen 5 – sterk toegenomen
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Enkele toelichtingen (behoud)28 van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
/ 
 
Tabel 19: Veranderingen in KENNIS bij CHanGE-studenten 

 
  1 - sterk 

afgenomen 
2 - licht 
afgenomen 

3 - behouden 4 – licht 
toegenomen 

5 – sterk 
toegenomen 

f. het concept gender (enkel in te vullen 
door studenten die deelnamen aan het 
ChanGE-project) (resp. = 5) 

0 0 1 2 2 

g. het concept seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR) (enkel in te vullen door 
studenten die deelnamen aan het 
ChanGE-project) (resp. = 5) 

0 0 0 2 3 

 
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gewenste minimum van 65% van de respondenten dat een toename aangeeft in hun 
kennis is niet bereikt voor alle concepten. Drie van de vijf niet-CHanGE-specifieke 
stellingen halen de benchmark van 65% wel en dit op overtuigende wijze.  Het 
gemiddelde van de percentages respondenten die een lichte of sterke toename aangeven 
over alle niet-CHanGE specifieke concepten heen haalt wel de benchmark met 66%.   

Voor de CHanGE-specifieke concepten wordt de benchmark wel gehaald voor alle 
individuele concepten. Het gemiddelde van de percentages respondenten die een lichte 
of sterke toename aangeven over alle CHanGE specifieke concepten heen haalt vlot de 
benchmark met 90%. We merken hier echter op dat het om slechts 5 respondenten gaat 
dus deze gegevens zijn niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-
deelnemers.  

 
 

 

AANBEVELING 
Aandacht geven aan de concepten die blijkbaar een minder hoge toename kenden en 
proberen te begrijpen waar dit aan ligt. Het kan immers zijn dat de deelnemers reeds met 
een aanzienlijke kennis startten waardoor een toename minder sterk kan zijn. 

 
 
ANALYSEVERMOGEN (vraag D2.1 uit VL-S1) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre het analysevermogen van de respondenten veranderd is dankzij hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van 26 stellingen (+ negen stellingen 
voor de CHanGE-studenten) die een aantal competenties weergeven op het vlak van 
analysevermogen. We kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en 
sterke toename samen) aangeeft.  
 

 
28 Een aantal van deze stellingen werden niet aangeduid voor een specifieke dimensie van het WETEN. We 
hebben ervoor gekozen om ze hier te plaatsen.  
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Grafiek 10: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (1/3) 
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Grafiek 11: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (2/3) 

 

 
 
Grafiek 12: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (3/3) 

 
 
Wat meteen opvalt (zie Grafieken 10, 11 en 12) is dat er slechts zes van de 26 gewenste veranderingen 
zijn die de benchmark van 65% (afgerond) halen. De grootste toenames (beiden met 68%) zien we bij 
competenties ‘q. Mijn vermogen om de eigen onbewuste vooroordelen te ontdekken’ en ‘x. Mijn 
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begrip dat ‘ontwikkelingshulp’ gevoelig ligt’. Op een gedeelte tweede plaats staan veranderingen wat 
betreft t., v. en w.  
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat de 
veranderingen rond het thema van de eigen mobiliteit (x. Mijn begrip dat ‘ontwikkelingshulp’ gevoelig 
ligt met 34%; u. Mijn vermogen om de motivatie van mijn reis te identificeren met 30%; v. Mijn 
vermogen om de eigen vooroordelen over mijn reis te identificeren met 30%;  w. Mijn vermogen om 
mijn verwachtingen over mijn reis te identificeren met 27%) duidelijk het sterkst zijn geweest. De 
derde plaats wordt dan ook gedeeld met een verandering uit een ander thema, m.n. privileges (j. Mijn 
vermogen om mijn eigen privileges (of gebrek eraan) te identificeren met 27%).  
 
Als we de cijfers per thema bekijken, zien we de grootste toename bij de veranderingen in het 
analysevermogen gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking (gemiddeld 60% van de respondenten 
geven een toename aan in hun analysevermogen), eigen mobiliteit (gemiddeld 61% van de 
respondenten geven een toename aan in hun analysevermogen) en privileges (gemiddeld 60% van de 
respondenten geven een toename aan in hun analysevermogen).  Tegelijkertijd zitten armoede, 
onderdrukking en racisme bij de laagste gemiddelde toenames. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 
 “Ik ben meer gaan nadenken over mijn plek en mijn doel in de wereld.” 
 “Ik heb een bredere kijk gekregen op de wereld.” 
 “Ik heb meer bewustzijn gekregen over alle onderwerpen.” 
 “Ik ben kritischer geworden.” 
 “Je kan er niet vanuit gaan dat je eigen context de beste is. Dit onthoud ik zeker!” 
 “Was een heel leerrijke opleiding waar ik echt heb geleerd dat anders zijn niet persé beter of 

slechter is.” 
(meer toegespitsts op mobiliteit) 
 “Het heeft me meer bewust gemaakt van wat ik wil bereiken met mijn mobiliteit naar het Zuiden.” 
 “Ik ben me beginnen afvragen wat ik voor meerwaarde kan zijn in het gastland waar ik naartoe 

ga.” 
 “Het heeft ervoor gezorgd dat ik beter voorbereid vertrokken ben op buitenslandse stages met 

mogelijke struikelblokken die ik zo vermeden heb.” 
 “Het besef dat communicatie belangrijk is en de reden achterhalen waarom ze daar bepaalde 

dingen doen, wat hun beweegredenen zijn voordat ik zelf hun beoordeel.” 
 “Dat de context zeer belangrijk is en dat het belangrijk is om inlevingsvermogen te tonen voor de 

tradities die worden toegepast/uitgevoerd. Met een andere bril hiernaar kijken en dit proberen 
begrijpen waarom dit gedaan wordt.” 

 “Ja, door UCOS ben je beter voorbereid met wat je geconfronteerd zal worden en hoe je hiermee 
moet omgaan.” 

 “Het heeft me sterk aan het denken gezet i.v.m. motivatie voor werk in het buitenland wat me een 
klein beetje angstig maakt/verlamt in verband met of dit niet gewoon egoïstisch is en echt wel iets 
op kan leveren voor de plaatselijke bevolking. Aan de andere kant ben ik ook wel blij deze 
informatie gekregen te hebben want ik stond er te naïef in.” 

 “Het heeft mij zeer hard doen nadenken en reflecteren over mezelf als persoon en over de persoon 
die ik wil zijn (en niet wil zijn) in het gastland.” 

 “Ik was bijvoorbeeld nog nooit eerder buiten Europa geweest (…) ik heb heel veel bijgeleerd. UCOS 
heeft ons heel veel bijgebracht over hoe het daar is en welke verkeerde percepties dat er 
rondgaan.” 

 “Het ging over een globale attitude en bewustwording. Dat zijn dingen dat je overal, ook in België 
moet toepassen. Niet alleen als je naar buitenland gaat.” 

 “Het gaat om een respectvolle houding over topics waar je soms niet bij stilstaat. Zo heel kleine 
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dingen waar dat ik nog niet over nagedacht had. Bijvoorbeeld het trekken van foto’s en posten 
ervan op sociale media. Sommige foto's trek je ook niet in België.” 
 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Heel veel was niet nieuw voor mij op dat moment. Het ging vooral over het observeren hoe de 

anderen in het gesprek reageerden op de informatie.” 
 “Ik heb het gevoel dat de sessie voor mij qua weten niet zo veel heeft opgebracht, omdat wij in 

het sociaal werk daar veel dieper op ingaan. Voor mij was dat heel basis wat er werd gezegd en ik 
miste daar soms zelfs iets. Ik dacht dat daar dieper op inging gegaan worden.” 

 “Voordat ik binnen UCOS-sessie was gekomen was ik als zij sowieso al aan twijfelen van 'is dat nu 
wel een goed idee?'. Tijdens die sessie van UCOS had ik het gevoel dat heel veel mensen daar zo 
niet over nadachten, zoals ik (…) op dat moment tijdens die sessie toch genoeg vragen gesteld die 
mensen uitdaagden om nog op een andere manier na te denken.” 

 “Ik vond, met mijn achtergrond vanuit de opleiding sociaal werk, de opleiding weinig vernieuwend. 
Ik ben wel heel erg blij dat deze opleiding wordt gegeven, zeker voor studenten die weinig stilstaan 
bij deze thema's, al denk ik dat een voorbereidingsweek meer teweeg brengt dan een 
voorbereidingsdag, aangezien er weinig in de diepte kon worden doorgedacht/doorgepraat over 
deze thema's.” 

 “De activiteit zelf was helemaal niet genuanceerd m.b.t. culturele verschillen en terminologie. In 
mijn opinie was ik eerder teleurgesteld dat deze voorbereidingsdag verplicht was omdat het 
schokkerend was hoe niet sensitief de spreekster was. Ze vernoemde o.a. "arme indiaanse kindjes" 
als duiding om ontwikkelingswerk te doen. Binnen antropologie heb ik duidelijk meer inzichten 
vergaard dan deze voorbereiding mij kon verschaffen. Daarnaast zou de lesgeefster beter een 
cursus antropologie gevolgd hebben om meer inzichten te verkrijgen en meer sensitief te zijn. 
Tijdens de activiteit zelf heb ik mij dus voornamelijk gestoord en geërgerd aan de woordkeuze en 
de informatie die ik kreeg.” 

 “Ja ik heb veel gedacht aan wat ik in de debriefing achteraf wou zeggen. Het was ergens wel een 
geruststelling dat ik wist dat ik wat ik meemaakte en de nieuwe inzichten die ik gekregen heb kwijt 
ging kunnen achteraf. Want niet alles zouden vrienden of familie willen horen.” 

 “Ik heb veel 'behouden' aangeklikt. Dit is voornamelijk omdat ik voor de UCOS infosessies van mijn 
eigen al veel opzoekwerk, leeswerk, verbreding van mijn horizont had gedaan.”  

 “Ik had de keuze al gemaakt om naar mijn gastland te vertrekken, ik denk dat een voorbereiding 
vooral heel persoonlijk ligt en voor mij hoefde deze verplichte sessie echt niet.” 

 
Wat betreft gender en SRGR noteren de respondenten een lagere toename wat normaal is aangezien 
deze vragen slechts voor de CHanGE studenten waren bedoeld. Als we alleen naar de CHanGE- 
studenten kijken en de competenties die alleen voor hen bedoeld waren (zie Tabel 20), dan zien we 
dat de benchmark van 65% wel wordt gehaald voor 4/9 competenties m.n.  ab. Mijn kijken naar SRGR 
met een intersectionele lens; ag. Mijn vermogen om denkkaders omtrent SRGR naar een heldere 
publieke boodschap rond SRGR te vertalen; ah. Mijn vermogen om mijn denkkader rond gender te 
verruimen; ai. Mijn vermogen om mijn kennis van de deelaspecten van SRGR te verruimen. Telkens 
3/4 respondenten hebben een toename (lichte of sterke toename) aangegeven voor deze 
competenties.  
We moeten hier opnieuw opmerken dat het om slechts vier respondenten gaat dus deze gegevens zijn 
niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers. Wat opvalt in hun getuigenissen 
is dat niet alleen tot uiting komt welke effecten hun deelname heeft gehad op de CHanGE-specifieke 
competenties. In tegendeel, ze getuigen vooral over de andere competenties. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Ik was nooit verrast door de tools die mij aangereikt waren, maar ik vond het wel super leerrijk. 

Vooral de onderzoekstools.” 
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 “Ik denk dus dat mijn analysevermogen zeker gegroeid is, maar niet per se rond één thema of zo, 
maar gewoon in het algemeen.” 

 “Als ik misschien twee thema's erbij mag schrijven die zowat overkoepelend zijn rond die thema's, 
zijn dat intersectionaliteit en positionaliteit. Het gaat over heel hard nadenken over hun eigen 
positie in de wereld en ten opzichte van al die thema's. Hoe al die thema's met elkaar kruisen, met 
elkaar verbonden zijn. En daarom dat ik denk dat het analysevermogen sterker is dan kennis an 
sich.” (Team UCOS) 

 “Plotseling gaan ze die feministische theorieën ook koppelen aan die internationale dimensie en 
aan hun eigen positie en aan racisme enz. Ik denk dat ze zo los komen van hun eigen studierichting 
of hun eigen studierichting juist kunnen koppelen aan de andere richting.” (Team UCOS) 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 
 “Ik heb sowieso wel al een brede blik naar buiten en dan bedoel ik vooral buiten Europa. Maar ik 

had nog nooit concreet deelgenomen aan een project rond ontwikkelingssamenwerking.” 
 “Ik denk dat analyse of mijn visie niet heel hard is veranderd. Allee, we zijn wel een progressieve 

groep en we merken wel dat er heel veel uitdagingen zijn, maar ik was dan vooral geïnspireerd 
door de manier van aanpak, van te organiseren. Een bottom-up organiseren van collectieve en 
sociale bewegingen.” 

 “En we zijn ook twaalf redelijk eensgezinde studenten met een progressieve kijk en een passie 
voor gelijke rechten en gendergelijkheid. Maar dan, de ene denkt van wij kunnen een wet 
veranderen door een petitie, de andere denkt van ‘Nee. Dat is niet onze taak.’ We moeten ons 
juist heel afstandelijk en nederig opstellen, dus dat proces vond ik heel interessant.” 

 
Tabel 20: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN bij CHanGE-studenten 

 

 1 - sterk 
afgenomen 

2 - licht 
afgenomen 3 - behouden 4 – licht 

toegenomen 
5 – sterk 

toegenomen 
aa. Mijn kijken naar gender met een 
intersectionele lens (resp. = 4) 

0 0 2 0 2 

ab. Mijn kijken naar SRGR met een 
intersectionele lens (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

ac. Mijn kijken naar gender met een dekoloniale 
lens (resp. = 4) 

0 0 3 0 1 

ad. Mijn kijken naar SRGR met een dekoloniale 
lens (resp. = 4) 

0 0 2 1 1 

ae. Mijn vermogen om denkkaders omtrent 
gender op concrete, maatschappelijke 
uitdagingen toe te passen (resp. = 4) 

0 0 2 1 1 

af. Mijn vermogen om denkkaders omtrent 
gender naar een heldere publieke boodschap
rond gender te vertalen (resp. = 4) 

0 0 2 1 1 

ag. Mijn vermogen om denkkaders omtrent SRGR
naar een heldere publieke boodschap rond SRGR 
te vertalen (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

ah. Mijn vermogen om mijn denkkader rond 
gender te verruimen (resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

ai. Mijn vermogen om mijn kennis van de 
deelaspecten van SRGR te verruimen (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename aangeven over alle 
niet-CHanGE specifieke competenties heen bedraagt 57%. Het minimum van 65% van de 
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respondenten dat een toename aangeeft in hun competenties rond het analysevermogen 
is niet bereikt over alle competenties heen. Voor de CHanGE-specifieke competenties  
bedraagt dit 58%.  

We merken hier echter op dat het om slechts vier respondenten gaat dus deze gegevens 
zijn niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers.  

 
 
VISIE (vraag D3.1 uit VL-S1) 
De vragenlijst ging na in hoeverre de visie van de respondenten veranderd is dankzij hun deelname 
aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van 11 stellingen (+ vier stellingen voor de 
CHanGE-studenten) die een aantal competenties weergeven op het vlak van visie. We kijken naar het 
percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
 
Grafiek 13: Veranderingen in VISIE 

 
 
We zien in Grafiek 13 dat voor alle niet-CHanGE-specifieke competenties toenames worden aangeduid 
rond de 61%, maar slechts 3/11 competenties halen (al dan niet afgerond) de benchmark van 
verandering van 65%. De grootste toename (met 69%) zien we bij competentie ‘c. Het nuanceren van 
mijn eigen manier van kijken naar privileges’. Op een gedeelte tweede plaats met 65% zien we 
competenties ‘a. Het nuanceren van mijn eigen manier van kijken naar armoede’ en ‘e. Het nuanceren 
van mijn eigen manier van kijken naar ontwikkelingssamenwerking’.    
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Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat ‘i. Mijn besef 
dat voordelen altijd aanwezig zijn’ met 38%; ‘j. Mijn besef dat via kritisch denken vooroordelen het 
hoofd kunnen geboden worden’ met 29% en ‘d. Het nuanceren van mijn eigen manier van kijken naar 
racisme’ met 26% duidelijk het sterkst zijn geweest.  
 
Als we de cijfers per thema bekijken, zien we dat er niet per se een thema naar voren springt, maar 
toch kunnen we opmerken dat ook hier de thema’s van privileges en ontwikkelingssamenwerking 
weer in het koppeloton zitten.   
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Het is doordat ik die kennis gekregen had, dat ik ook wel echt met een andere visie buiten stapte. 

Op school krijgt je al die informatie niet mee, zowel niet middelbaar als aan de universiteit of 
hogeschool. En ik kwam wel echt buiten, meer met de visie van 'wij gaan, - wij westerlingen 
moeten niet gaan zeggen hoe het in een ander continent moet. We moeten daarin samenwerken. 
Mijn visie op ontwikkelingssamenwerking is daar helemaal in veranderd.”  

 “Vooral de visie op ontwikkelingssamenwerking is helemaal veranderd. Ik droomde al heel lang al 
van jongs af aan van ‘later ga ik vrijwilligerswerk doen in Afrika’ en dat was altijd met het idee van 
als blanke gaat je dan gaan helpen daar. En ik heb heel hard geleerd op die dag dat het een geven 
en nemen is. Eigenlijk is het hoofddoel om naar daar te gaan en van hen leren. Dat vond ik een 
heel mooie gedachte waar ik nog niet eerder had bij stilgestaan.” 

 “Daar kwam ik wel qua visie helemaal anders uit, ook qua privileges. Ge zijt u daar wel bewust van, 
maar na die sessie was ik mij toch nog iets meer bewust van de privileges die ik dan soms kan 
ervaren.” 

 “Vooraf had ik misschien het stereotype beeld dat iemand die in armoede terechtkomt het 
misschien soms zelf in de hand gewerkt heeft op een of andere manier. Terwijl als ik daar dan meer 
over te weten kwam tijdens die dag en dan verder in traject dan merkte ik wel van ‘oei, dat is 
precies van een foute interpretatie. Er moet maar iets in uw omgeving gebeuren dat maakt dat je 
in armoede valt en heel uw leven kan eigenlijk helemaal anders uitdraaien dan dat je het zelf had 
gehoopt’. Dus daarom ben ik wel enorm alleen geschrokken. Wel hoe dat ze wereld soms wel 
gemeen en in elkaar kan zitten.” 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Een nieuw inzicht voor mij is dat blijkbaar is niet iedereen even goed mee is dat mensen niet 

overal hun identiteit kunnen bepalen en dat dan geaccepteerd wordt” 
 “Ik ging omdat ik dat moest doen van school. Ik kom van daar. Ik heb daar de helft van mijn leven 

ge gewoond, dus da's niks nieuw voor mij. Het was wel interessant om een studie van andere 
mensen gezien, in gesprek te gaan om niet te overtuigen, maar toch een andere kant van het 
verhaal te geven.” 

 
Wat betreft gender en SRGR noteren de respondenten een lagere toename wat normaal is aangezien 
deze vragen slechts voor de CHanGE studenten waren bedoeld. Als we alleen naar de CHanGE- 
studenten kijken en de competenties die alleen voor hen bedoeld waren (zei Tabel 21), dan zien we 
dat de benchmark van 65% wel wordt gehaald voor 2/4 competenties m.n.  m. Mijn kijken met een 
intersectionele lens naar SRGR-issues en o. Mijn kijken met een dekoloniale lens naar SRGR-issues. 
Telkens 2 of 3 van de 4 respondenten hebben een toename (lichte of sterke toename) aangegeven 
voor deze competenties.  
We moeten hier opnieuw opmerken dat het om slechts vier respondenten gaat dus deze gegevens zijn 
niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers. Wat opvalt in hun getuigenissen 
is dat niet alleen tot uiting komt welke effecten hun deelname heeft gehad op de CHanGE-specifieke 
competenties. In tegendeel, ze getuigen vooral over de andere competenties. 
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Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Mijn visie is sterk veranderd over  waar liggen mijn privileges en wat is mijn 

verantwoordelijkheid?” 
 “Mijn visie over ontwikkelingssamenwerking is sterk veranderd. Bv. dat veel geld sturen niet de 

juiste aanpak is want niet langdurig of duurzaam. Dat acties die meer werken op het beleid meer 
impact hebben.” 

 “Het doel is het leren om enerzijds super helder en laagdrempelig en anderzijds heel genuanceerd 
een visie te hebben op één specifiek thema in die campagne. Ik merk ook dat de deelnemers 
eigenlijk als het komt op kennis het meeste kennis vergaren over het campagnethema dat we dan 
kiezen.” (Team UCOS) 

 “Ik denk dat ze in het begin eigenlijk veel meningen hebben, globale meningen over al die thema's 
die daar van boven staan, maar dat ze het hele traject ook leren. Misschien hoe weinig dat ze er 
soms maar van weten of hoe relatief dat hun kennis is en het meer kunnen kaderen” (Team UCOS) 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “De visie over racisme en gender, privileges. Is mijn visie daarover veranderd? Niet per se, denk 

ik.” 
 “Ik denk niet zozeer dat mijn mening is veranderd, maar het is eerder veranderd naar een 

buikgevoel. Naar wel het kunnen articuleren, concreet argumenteren en mensen een beetje 
uitdagen in hun denken. Dus ik denk niet dat ik echt van mening ben veranderd. Ik denk dat mijn 
mening gewoon wél onderbouwd is en dat ik er daardoor ook veel meer mee aan de slag kan 
gaan.” 

 
Tabel 21: Veranderingen in VISIE bij CHanGE-studenten 

 1 - sterk 
afgenomen 

2 - licht 
afgenomen 3 - behouden 4 – licht 

toegenomen 
5 – sterk 

toegenomen 
l. Mijn kijken met een intersectionele lens naar 
gender-issues (resp. = 4) 

0 0 2 0 2 

m. Mijn kijken met een intersectionele lens naar 
SRGR-issues (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

n. Mijn kijken met een dekoloniale lens naar 
gender-issues (resp. = 4)  

0 0 2 1 1 

o. Mijn kijken met een dekoloniale lens naar 
SRGR-issues (resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het minimum van 65% van de respondenten dat een toename aangeeft in hun 
competenties rond visie is niet bereikt over alle competenties heen. Het gemiddelde van 
de percentages respondenten die een toename aangeven over alle niet-CHanGE specifieke 
competenties heen bedraagt echter wel 61% wat zich niet ver van de benchmark bevindt.  

Voor de CHanGE-specifieke competenties  bedraagt dit 63%. De benchmark is dus gehaald, 
maar aangezien het om slechts vier respondenten gaat zijn deze gegevens niet 
representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers.  

 

I.2.2.1.1 Zijn er verschillen tussen de verbeteringen op het vlak van kennis, analysevermogen 
en kritische visie? [EVS1.1.1]  en hoe zijn deze verschillen te verklaren [EVS1.1.2]? 

 
Over het algemeen zien we geen al te grote verschillen tussen deze verschillende sub-dimensies van 
de as WETEN (zie Tabel 22). De toenamepercentages bevinden zich rond de 60%. Tegelijkertijd zien we 
dat voor veel competenties het niveau behouden is wat kan wijzen op een sterk startpunt van de 
deelnemers waar het programma waarschijnlijk eerder bevestigend voor werkt. Uit de gesprekken met 
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de respondenten bleek immers dat een behoud in competenties in de as WETEN te maken had met 
een reeds bestaande kennis, analysevermogen of visie. We hebben geen aanwijzingen van 
respondenten waarvan het niveau van WETEN laag was en ook zo bleef na de deelname aan UCOS-
activiteiten. We kunnen dit niet volledig uitsluiten aangezien de evaluatie geen ‘toestand voor’ en 
‘toestand na’ (wel de verandering) mat, maar we hebben ook geen indicaties dat dit voorkwam. 
 
Tijdens de kwalitatieve datacollectie is beslist om prioriteit te geven aan andere soorten vragen. Er zijn 
dus geen expliciete vragen gesteld die nagingen waar de verschillen aan zouden liggen. Wat we wel 
gemerkt hebben is dat in de getuigenissen zowel van de respondenten als van het UCOS-team, de 
aspecten rond analysevermogen en visie het meest prominent waren. Er werd wel vaak de link gelegd 
met de toegenomen kennis die aan de basis lag ervan.   
 
Tabel 22: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

As WETEN 

Gemiddelde van de percentages respondenten 
die aangeven dat TIJDENS hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een toename is gebeurd 

in hun ‘WETEN’ 
(of nog, gemiddelde van de percentages in de 
licht- en  donkergroene delen van de staven) 

Benchmark (= 65%) gehaald? 

Kennis Niet-CHanGE: 66% 
CHanGE: 90% 

Niet-CHanGE: Ja 
CHanGE: Ja 

Analysevermogen Niet-CHanGE: 57% 
CHanGE: 58% 

Niet-CHanGE: Neen 
CHanGE: Ja 

Visie Niet-CHanGE: 61% 
CHanGE: 63% 

Niet-CHanGE: Neen 
CHanGE: Ja 

Gemiddelde Niet-CHanGE: 61% 
CHanGE: 70%% 

Niet-CHanGE: Neen 
CHanGE: Ja 

 
 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
De gemiddeldes van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in kennis, analysevermogen en visie bedraagt respectievelijk 66%, 
57% en 61% voor de niet-CHanGE-specifieke competenties. Dit geeft een gemiddelde van 
61%.   

De gemiddeldes van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in kennis, analysevermogen en visie bedraagt respectievelijk 90%, 
58% en 63% voor de CHanGE-specifieke competenties. Dit geeft een gemiddelde van 
70%.   

De niet-CHanGE specifieke competenties halen de benchmark van 65% niet. Voor de 
CHanGE-specifieke competenties lukt dit wel, maar we herhalen nogmaals dat het om een 
uiterst kleine steekproef gaat.   

 

 

AANBEVELING 
Een nauwe opvolging doen van de veranderingen in WETEN en nagaan waar ‘beperkte’ 
toenames te observeren vallen, waar dit aan ligt en hoe dit kan geremedieerd worden.  

Tijdens de activiteiten capteren wat het niveau van wereldburgerschapscompetenties is 
van de deelnemers voor ze aan de activiteit beginnen en erna. Zo kan men beter opsporen 
wat de situatie is bij deelnemers die een behoud aangeven van hun 
wereldburgerschapscompetenties.   
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I.2.2.1.2 Hoe percipiëren studenten hun niveau van wereldburgerschap (WB) (op het vlak van 
WETEN) voor en na de activiteit? (EVS1.1.3)? 

 
KENNIS (vragen D1.2.1 en D1.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 14: Perceptie over verandering in KENNIS 

 
 
De respondenten geven duidelijk aan (zie Grafiek 14) dat ze een groot verschil zien tussen hun niveau 
van kennis voor en na hun deelname. De respondenten die hun kennis als “Ruim” en “Heel ruim” 
beschouwen NA hun deelname zijn vermeerderd met respectievelijk 31% en 6%. De respondenten 
die hun kennis als “Voldoende” beschouwen zijn verminderd met 24% na hun deelname aan de UCOS-
activiteit(en). De respondenten die hun kennis “(Te) Beperkt” achtten zijn verminderd met 14%.  
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van die veranderingen (zie Tabel 23) dan 
zien we dat 44% van de respondenten hun niveau van kennis niet zagen veranderen. Bij 44% van de 
respondenten steeg de perceptie over hun kennis met 1 niveau (bv. van “(Te) Beperkt” naar 
“Voldoende”) en bij 9% steeg ze zelfs met twee niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). In slechts 
3% van de gevallen (dat zijn 3 respondenten) percipieerden de respondenten een vermindering met 
één niveau. Dit waren allemaal niet-CHanGE studenten. Aangezien deze drie respondenten wel een 
behoud of toename optekenden voor de niet-CHanGE-capaciteiten rond kennis kunnen we niet 
meteen een logische verklaring hiervoor distilleren uit de data.   
 
Tabel 23: Mate van individuele veranderingen in KENNIS (perceptie) 

Mate van individuele 
verandering - KENNIS 

# respondenten % respondenten 

-2 0 0% 

-1 3 3% 

0 41 44% 

1 41 44% 

2 8 9% 
 93 100% 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we evolutie bij 1 van de 5 
respondenten (van “Voldoende” naar “Heel ruim). Drie van de vijf blijven bij “Ruim” zowel VOOR als 
NA hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). Opmerkelijk genoeg zien we één van de vijf 
respondenten (de enige ook in de hele dataset) die aangeeft dat het niveau van kennis “(Te) Beperkt” 
was VOOR de deelname en dit ook zo bleef erna. Deze persoon heeft aangegeven over alle stellingen 
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over het kennis heen een ‘sterke toename’ gekend te hebben. Dit leidt ons ertoe te denken dat in de 
perceptie van deze respondent nieuwe kennis bijdraagt tot een groter besef van wat men nog niet 
weet, maar dit blijft een veronderstelling aangezien we het niet hebben kunnen aftoetsen.  
 
ANALYSEVERMOGEN (vragen D2.2.1 en D2.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 15: Perceptie over verandering in ANALYSEVERMOGEN 

 
 
De respondenten geven duidelijk aan (zie Grafiek 15) dat ze een groot verschil zien tussen hun niveau 
van analysevermogen voor en na hun deelname. De respondenten die hun analysevermogen als “Heel 
ruim” en “Ruim” beschouwen NA hun deelname zijn vermeerderd met respectievelijk 3% en 32%. De 
respondenten die hun analysevermogen als “Voldoende” beschouwen zijn verminderd met 13% na 
hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). De respondenten die hun analysevermogen “(Te) Beperkt” 
achtten zijn verminderd met 21%. 
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van de verandering (zie Tabel 24) dan 
zien we dat 41% van de respondenten hun niveau van analysevermogen niet zagen veranderen. Bij 
43% van de respondenten steeg de perceptie over hun analysevermogen met 1 niveau en bij 11% 
steeg ze zelfs met twee niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). In slechts 5% van de gevallen 
(dat zijn 4 respondenten) gaven de respondenten een vermindering aan van één niveau. Dit waren 
allemaal niet-CHanGE studenten. We zien niet meteen een lijn in hun antwoorden die dit zou kunnen 
verklaren tenzij dat twee van deze vier respondenten een sterke afnames hebben opgetekend voor 
een aantal van de capaciteiten rond analysevermogen.   
 
Tabel 24: Mate van individuele veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (perceptie) 

Mate van individuele 
verandering - 

ANALYSEVERMOGEN 
# respondenten % respondenten 

-2 0 0% 

-1 4 5% 

0 31 41% 

1 32 43% 

2 8 11% 
 75 100% 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we evolutie bij twee van de vier 
respondenten (van “Voldoende” naar “Ruim” en van “(Te) Beperkt” naar “Voldoende”). Twee van de 
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vier blijven bij “Ruim” zowel VOOR als NA hun deelname aan de UCOS-activiteit(en).  
 
VISIE (vragen D3.2.1 en D3.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 16: Perceptie over verandering in VISIE  

 
 
De respondenten geven ook hier duidelijk (zie Grafiek 16) aan dat ze een groot verschil zien tussen 
hun niveau van visie voor en na hun deelname. De respondenten die hun visie als “Heel ruim” en 
“Ruim” beschouwen NA hun deelname zijn vermeerderd met respectievelijk 9% (!) en 32%. De 
respondenten die hun visie als “Voldoende” beschouwen zijn verminderd met 28% na hun deelname 
aan de UCOS-activiteit(en). De respondenten die hun visie “(Te) Beperkt” achtten zijn verminderd met 
13%. 
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van de verandering (zie Tabel 25) dan 
zien we dat 43% van de respondenten hun niveau van visie niet zagen veranderen. Bij 46% van de 
respondenten steeg de perceptie over hun visie met één niveau en bij 9% steeg ze zelfs met twee 
niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). In slechts 1% van de gevallen (dat is één respondent) gaf 
de respondent een vermindering van één niveau. Dit was een niet-CHanGE student. Het is dan ook een 
-respondent die voor zeven van de elf niet-CHanGE-specifieke competenties een lichte afname aangaf. 
We kunnen geen verklaring hiervoor distilleren vanuit de data.    
 
Tabel 25: Mate van individuele veranderingen in VISIE (perceptie) 

Mate van individuele 
verandering - VISIE 

# respondenten % respondenten 

-2 0 0% 

-1 1 1% 

0 30 43% 

1 32 46% 

2 6 9% 
 69 100% 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we evolutie bij één van de 
vierrespondenten (van “Voldoende” naar “Ruim” en van “(Te) Beperkt” naar “Voldoende”). Drie van 
de vier blijven bij “Ruim” zowel VOOR als NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en).  
 

EVS1.1 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as WETEN versterkt? 
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Het is duidelijk dat de deelname aan de UCOS-activiteiten bij de meerderheid van de 
respondenten geleid heeft tot een toename in hun kennis, analysevermogen en visie 
rond de thema’s relevant voor wereldburgerschap. Er is nog een grote groep die nog een 
behoud aangeeft. We hebben aanwijzingen dat dit te maken heeft met het soort van 
studenten in de steekproef (en waar het programma vooral op gemikt heeft), namelijk 
studenten in een mobiliteitstraject waarvan je kan aannemen dat ze reeds een bepaalt 
niveau van WETEN vertonen. Bij deze groep respondenten wordt echter de benchmark 
van 65% over alle competenties heen niet gehaald, maar het programma ligt wel in de 
buurt en voor een aantal competenties wordt deze benchmark wel vlot gehaald. 

 

I.2.2.2 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as VOELEN versterkt? [EVS1.2]   

 
In de as VOELEN van wereldburgerschapscompetenties maakt het programma een onderscheid tussen 
3 sub-assen-: interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. De vragenlijst (zie Bijlage 4: VL-
S1: vragenreeks E1 – E3) ging na in hoeverre de deelname aan UCOS-activiteiten een ‘onmiddellijke’ 
verandering, meer bepaald een toename, teweegbracht bij de deelnemers. We spreken van 
onmiddellijke verandering omdat het gaat om effecten TIJDENS de activiteit(en) zelf (~immediate 
outcome). 
Met het zicht op het meten van de indicator werd met bijzondere aandacht gekeken naar de 
toenames. De benchmark voor de as VOELEN ligt op minimaal 85% van de respondenten die een 
toename ondervinden dankzij de deelname aan de UCOS-activiteit(en). We merken hier alvast op dat 
het programma een hogere indicator voorzag voor het luik ‘betrokkenheid’ (dat door het programma 
en voor deze evaluatie vertaald is naar de as van het VOELEN) en de benchmark dus hoger ligt op een 
dan de vorige as.  
 
INTERESSE (vraag E1.1 uit VL-S1) 
De vragenlijst ging na in hoeverre de interesse van de respondenten veranderd is dankzij hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van 7 stellingen (+ 2 stellingen voor 
de CHanGE-studenten) die de interesse weergeven in een aantal thema’s. We kijken naar het 
percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft (zie 
Grafiek 17). 
 
We zien dat voor alle niet-CHanGE-specifieke thema’s toenames worden aangeduid rond de 65%, 
maar geen enkele haalt de benchmark van verandering van 85%. De grootste toename in interesse 
zien we over b. over de problemen waar landen in het Globale Zuiden mee te maken krijgen met 
72%, e. over privilege met 71% en g. over ontwikkelingssamenwerking met 68%. De eerste twee 
thema’s zijn dan ook de competenties met de hoogste toenames.     
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat de toename 
in interesse het hoogst is geweest bij a. over mijn gastland met 41% van de respondenten die 
aangaven dat hun interesse sterk was toegenomen. Verrassend is dat niet aangezien ze deelnemen in 
een context van mobiliteit, maar tegelijkertijd is het in het kader van kritisch wereldburgerschap een 
goede zaak dat dit niet op het hoogste niveau van toename staat. Wereldburgerschap is immers veel 
breder te trekken dan het kader van mobiliteit.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Het heeft mij zin gegeven om meer in gesprek te gaan met verschillende mensen over de 

thema's die aan bod kwamen om een duidelijker beeld te verkrijgen en samen te brainstormen 
over wat er op welke manier gedaan kan worden” 

 “Door Corona ben ik nooit in X geraakt, maar ik heb geen spijt dat ik die voorbereiding zelf heb 
gedaan, want dan heeft het wel echt mijn ogen geopend om daarin verder te gaan eigenlijk.” 
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 “Ik had echt voor biologie gekozen omdat mijn passie bij de natuur licht en bij klimaatverandering 
en biodiversiteit en zo. Maar sinds die dag… ik ben nog altijd blij dat ik biologie heb gedaan, maar 
nu is mijn passie ontwikkelingssamenwerking geworden. Amoedebestrijding, globale 
onderdrukking, … dit (de vorming) heeft een impact gehad op mijn interesses.” 

(over mobiliteit). 
 “Nog meer verwondering en interesse/spanning voor de stage!” 
 “Ik heb door de UCOS-vormingsdag zeer veel zin om mijn gastland te leren kennen! De waarden 

en normen bijvoorbeeld.” 
 
 
Als we de cijfers per thema bekijken, zien we dat er niet per se een thema naar voren springt, maar 
toch kunnen we opmerken dat ook hier de thema’s van privileges en ontwikkelingssamenwerking 
weer in het koppeloton zitten. Tegelijkertijd zitten racisme en onderdrukking bij de laagste toenames.  
 
Grafiek 17: Veranderingen in INTERESSE 

 
 
Wat betreft gender en SRGR noteren de respondenten een lagere toename wat normaal is aangezien 
deze vragen slechts voor de CHanGE studenten waren bedoeld. Als we alleen naar de CHanGE- 
studenten kijken en de competenties die alleen voor hen bedoeld waren (zie Tabel 26), dan zien we 
dat de benchmark van 85% ook niet gehaald wordt, maar de toename in interesse voor SRGR is wel 
hoger.   
We moeten hier opnieuw opmerken dat het om slechts vier respondenten gaat dus deze gegevens zijn 
niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Racisme, gender, privileges,.. Is mijn visie daarover veranderd? Niet per se, denk ik. Interesse? Ja, 

over alles eigenlijk ook gewoon een beetje.” 
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Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
/ 
 
Tabel 26: Veranderingen in INTERESSE bij CHanGE-studenten 

  1 - sterk 
afgenomen 

2 - licht 
afgenomen 

3 - 
behouden 

4 – licht 
toegenomen 

5 – sterk 
toegenomen 

h. over gender (resp. = 4) 0 0 2 0 2 
i. over SRGR (resp. = 4) 0 0 1 1 2 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gewenste minimum van 85% van de respondenten dat een toename aangeeft in hun 
competenties rond interesse is niet bereikt voor alle concepten of voor een aantal ervan. 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename aangeven over alle 
niet-CHanGE specifieke competenties heen bedraagt slechts 65%.  

Voor de CHanGE-specifieke competenties bedraagt dit gemiddelde 63%. De benchmark is 
ook niet gehaald, maar aangezien het om slechts vier respondenten gaat zijn deze 
gegevens niet representatief voor de ganse populatie van CHanGE-deelnemers. 

 
MOTIVATIE (vraag E2.1 uit VL-S1) 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie van de respondenten veranderd is dankzij hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van drie stellingen die een aantal 
competenties weergeven op het vlak van motivatie. We merken hier alvast op dat voor deze sub-as 
geen aparte stellingen zijn voorzien voor de CHanGE-studenten. We kijken naar het percentage 
respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
 
Grafiek 18: Veranderingen in MOTIVATIE 

 
 
We zien in Grafiek 18 dat voor alle thema’s toenames worden aangeduid rond de 66%, maar geen 
enkele haalt de benchmark van verandering van 85%. De grootste toename in motivatie zien we a. 
om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes met 72%, nauw opgevolgd door 
b. om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen acties met 68%. Hoewel deze scores 
de benchmark niet halen geven ze toch een sterke aanwijzing dat er motivatie is om zelf aan de slag te 
gaan.      
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat de toename 
in motivatie het hoogst is geweest bij dezelfde competenties en in gelijke mate met telkens 26% van 
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de respondenten die aangeven dat ze dankzij hun deelname een sterke toename hebben gemerkt in 
hun motivatie a. om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes en b. om bij 
te dragen aan een meer rechtvaardige wereld via eigen acties. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Het heeft een enorme impact op mij gehad en ervoor gezorgd dat mijn droom voor de toekomst 

is om samen te werken met ontwikkelingslanden en onrechtvaardigheid aan te pakken in 
toekomstige jobs.” 

 “(ik herinner me) een jonge huisarts die overwoog of begon te overwegen om toch grootstedelijk 
in een wijkgezondheidscentrum gezondheidscentrum te gaan werken, zodanig dat hij met 
bepaalde doelgroepen aan de slag kon.” (team UCOS) 

 
Als we alleen naar de CHanGE- studenten kijken dan zien we een gelijkaardig patroon in Tabel 27.  
 
Tabel 27: Veranderingen in MOTIVATIE bij CHanGE-studenten 

  1 - sterk 
afgenomen 

2 - licht 
afgenomen 

3 - 
behouden 

4 – licht 
toegenomen 

5 – sterk 
toegenomen 

a. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen keuzes 
(resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

b. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen acties 
(resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

c. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via acties van 
anderen (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gewenste minimum van 85% van de respondenten dat een toename aangeeft in hun 
competenties rond motivatie is niet bereikt voor alle stellingen of voor een aantal ervan. 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename aangeven over alle 
competenties heen bedraagt slechts 66%. 

 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL (vraag E3.1 uit VL-S1) 
De vragenlijst ging na in hoeverre het verantwoordelijkheidsgevoel van de respondenten veranderd 
is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van drie stellingen die 
een aantal competenties weergeven op het vlak van verantwoordelijkheidsgevoel. We merken hier 
alvast op dat net als voor de sub-as ‘motivatie’, voor deze sub-as ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ geen 
aparte thema’s zijn voorzien voor de CHanGE-studenten. We kijken naar het percentage respondenten 
dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
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Grafiek 19: Veranderingen in VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 

 
We zien in Grafiek 19 dat voor alle thema’s toenames worden aangeduid rond de 63%, maar geen 
enkele haalt de benchmark van verandering van 85%. De grootste toename in 
verantwoordelijkheidsgevoel zien we (net als voor motivatie) a. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen keuzes met 65% en b. om bij te dragen aan een meer rechtvaardige 
wereld via eigen acties met 66%. Hoewel deze scores de benchmark niet halen geven ze toch een 
sterke aanwijzing dat er verantwoordelijkheidsgevoel is om zelf aan de slag te gaan.      
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat de toename 
in verantwoordelijkheidsgevoel het hoogst is geweest bij dezelfde competenties en in bijna gelijke 
mate met respectievelijk 35%  en 36% van de respondenten die aangeven dat ze dankzij hun deelname 
een sterke toename hebben gemerkt in hun verantwoordelijkheidsgevoel a. om bij te dragen aan een 
meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes en b. om bij te dragen aan een meer rechtvaardige 
wereld via eigen acties.  
 
Als we echter de vergelijking maken tussen de sterke toenames in motivatie en in 
verantwoordelijkheidsgevoel dan merken we dat voor beide thema’s de toename in 
verantwoordelijkheidsgevoel wel 10% hoger is dan in motivatie. De bijdragen aan de acties van 
anderen (c.) blijft rond hetzelfde niveau.  
 
Als we alleen naar de CHanGE-studenten kijken (zie Tabel 28) dan zien we geen verschil tussen 
motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. In de toelichtingen kregen we echter wel meer feedback 
rond verantwoordelijkheidsgevoel dan over motivatie (in lijn met de resultaten van de andere groep). 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Het afbakenen van uw eigen rol want enerzijds wil je natuurlijk dat de zaken vooruitgaan. 

Anderzijds weet je dat je er maar vier weken bent en dat je vooral komt profiteren van de kennis 
van de activisten en de ngo's voor een campagne in België. En dat zij eigenlijk nadien daar niet 
zoveel meer aan hebben. Dus hoe dat je dan toch een oprechte indruk achterlaat? Dat vond ik 
interessant.” 

 “Dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen als iemand die in Europa leeft gewoon tout court. 
Ik heb een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen omdat ik bijvoorbeeld op een 
hogeschool zit, omdat ik in Europa woon, omdat ik visa's kan krijgen. Gewoon weten dat de 
verantwoordelijkheid komt met privileges.” 

 “Ik heb ook dat verantwoordelijkheidsgevoel aangeduid omdat ik denk dat dat heel hard 
samenhangt met die positionaliteit. Ze worden zich heel bewust van hun rol in deze wereld voor 
al die thematieken. Welke rol speel ik? Welke verantwoordelijkheid heb ik, welke heb ik ook niet 
en vandaaruit te engageren? Niet gewoon om voor elk thema breed iets te zeggen maar te denken: 
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wat kan ik zeggen? waar moet ik ook zwijgen of een stap terugzetten?” (Team UCOS) 
 “Een niet verantwoordelijkheid in de zin van ‘we moeten die mensen helpen’, maar eerder in de 

zin van ‘wij hebben een verantwoordelijkheid, ook om ons met bepaalde thema's bezig te 
houden.’” (Team UCOS) 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
/ 
 
Tabel 28: Veranderingen in VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL bij CHanGE-studenten 

  1 - sterk 
afgenomen 

2 - licht 
afgenomen 

3 - 
behouden 

4 – licht 
toegenomen 

5 – sterk 
toegenomen 

a. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen keuzes 
(resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

b. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen acties 
(resp. = 4) 

0 0 1 2 1 

c. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via acties van 
anderen (resp. = 4) 

0 0 1 1 2 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gewenste minimum van 85% van de respondenten dat een toename aangeeft in hun 
competenties rond verantwoordelijkheidsgevoel is niet bereikt voor alle stellingen of voor 
een aantal ervan. Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename 
aangeven over alle competenties heen bedraagt slechts 63%. 

 
I.2.2.2.1 Zijn er verschillen tussen de verbeteringen op het vlak van interesse, motivatie en 

verantwoordelijkheidsgevoel? [EVS1.2.1]  en hoe zijn deze verschillen te verklaren 
[EVS1.2.2]? 

 
Over het algemeen zien we geen al te grote verschillen tussen deze verschillende sub-dimensies van 
de as VOELEN (zie Tabel 29). De toenamepercentages bevinden zich rond de 65%. We herinneren er 
wel aan dat als we de vergelijking maken tussen de sterke toenames in motivatie en in 
verantwoordelijkheidsgevoel we dan merken dat voor bij te dragen aan een meer rechtvaardige 
wereld via eigen keuzes en via acties van anderen de toename in verantwoordelijkheidsgevoel wel 
10% hoger is dan in motivatie.  
 
Als we alleen naar de CHanGE-studenten kijken dan zien we geen verandering tussen motivatie en 
verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Tijdens de kwalitatieve datacollectie is beslist om prioriteit te geven aan andere soorten vragen. Er zijn 
dus geen expliciete vragen gesteld die nagingen waar de verschillen aan zouden liggen en dit is ook 
niet spontaan naar boven gekomen tijdens de gesprekken met de respondenten.   
 
Tabel 29: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

As VOELEN 

Gemiddelde van de percentages respondenten 
die aangeven dat TIJDENS hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een toename is gebeurd 

in hun ‘VOELEN’ 
(of nog, gemiddelde van de percentages in de 
licht- en  donkergroene delen van de staven) 

Benchmark (= 85%) gehaald? 

Interesse Niet-CHanGE: 65% Niet-CHanGE: Neen 
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CHanGE: 63% CHanGE: Neen 
Motivatie Niet-CHanGE: 66% 

CHanGE: NVT 
Niet-CHanGE: Neen 

CHanGE: NVT 
Verantwoordelijkheidsg
evoel 

Niet-CHanGE: 63% 
CHanGE: NVT 

Niet-CHanGE: Neen 
CHanGE: NVT 

Gemiddelde Niet-CHanGE: 65% 
CHanGE: 63% 

Niet-CHanGE: Neen 
CHanGE: Neen 

 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
De gemiddeldes van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel bedraagt 
respectievelijk 65%, 66% en 63% voor de niet-CHanGE-specifieke competenties. Dit geeft 
een gemiddelde van 65%. De niet-CHanGE specifieke competenties halen de benchmark 
van 85% niet.  

Voor de CHanGE-specifieke competenties (die alleen gevraagd werden voor interesse) 
bedraagt het gemiddelde van de percentages 63%, maar we herhalen nogmaals dat het 
om een uiterst kleine steekproef gaat. De benchmark van 85% wordt niet gehaald. 

 
I.2.2.2.2 Hoe percipiëren studenten hun niveau van wereldburgerschap (WB) (op het vlak van 

VOELEN) voor en na de activiteit? (EVS1.2.3)? 
 
INTERESSE (vragen E1.2.1 en E1.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 20: Perceptie over verandering in INTERESSE 

 
 
De respondenten geven aan (zie Grafiek 20) dat ze een verschil zien tussen hun niveau van interesse 
voor en na hun deelname. De respondenten die hun interesse als “Heel ruim” en “Ruim” beschouwen 
NA hun deelname zijn vermeerderd met respectievelijk 16% -waarmee het ook de grootste sprong is 
van alle sub-assen (!) - en 9%. De respondenten die hun interesse als “Voldoende” beschouwen zijn 
verminderd met 20% na hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). De respondenten die hun interesse 
“(Te) Beperkt” achtten zijn verminderd met 3%. De respondenten die hun interesse “Onbestaande” 
achtten zijn verminderd met 1%. Het valt op dat in hun totaliteit de verschillen minder groot zijn als 
met de andere assen, maar dit kan te maken hebben met het feit dat de startpositie al best sterk was.   
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van die veranderingen (zie Tabel 30) dan 
zien we dat 54% van de respondenten hun niveau van interesse niet zagen veranderen. Bij 32% van 
de respondenten steeg de perceptie over hun interesse met één niveau en bij 7% steeg ze zelfs met 
twee niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). In 3% van de gevallen (dat zijn twee respondenten) 
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gaven de respondenten een vermindering aan van één niveau. Dit waren niet-CHanGE studenten. Dit 
is opmerkelijk aangezien er één inderdaad aangeeft geen toename te kennen op interesse terwijl de 
andere net wel sterke toenames aangaf. Opmerkelijk is dat er iemand (een CHanGE-student) een 
vermindering van twee niveaus aangaf. Het is ook iemand die amper toename ondervond op 
interessevlak dankzij UCOS. We kunnen verder geen verklaring hiervoor distilleren vanuit de data.    
 
Tabel 30: Mate van individuele veranderingen in INTERESSE (perceptie) 

Mate van individuele 
verandering - 

INTERESSE 
# respondenten % respondenten 

-2 1 1% 

-1 2 3% 

0 37 54% 

1 22 32% 

2 7 10% 
 69 100% 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we evolutie bij één van de vier 
respondenten (van “Ruim” naar “Heel ruim”). Eén van de vier blijft bij “Heel ruim” zowel VOOR als 
NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en). Eén van de vier blijft bij “Ruim” zowel VOOR als NA de 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). Zoals hierboven gesteld is er één van de vier die van “Heel ruim” 
naar “Voldoende” is geëvolueerd. We kunnen niet meteen een verklaring distilleren uit de data, maar 
het gaat om een respondent die de interesse als behouden zag na de deelname aan de UCOS-
activiteiten.  
 
MOTIVATIE  (vragen E2.2.1 en E2.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 21: Perceptie over verandering in MOTIVATIE 

 
 
De respondenten geven aan (zie Grafiek 21) dat ze een groter verschil zien tussen hun niveau van 
motivatie voor en na hun deelname. De respondenten die hun motivatie als “Heel ruim” en “Ruim” 
beschouwen NA hun deelname zijn vermeerderd met respectievelijk 12 en 21%. De respondenten die 
hun motivatie als “Voldoende” beschouwen zijn verminderd met 21% na hun deelname aan de UCOS-
activiteit(en). De respondenten die hun motivatie “(Te) Beperkt” achtten zijn verminderd met 13%. De 
respondenten die hun motivatie “Onbestaande” achtten zijn opmerkelijk vermeerderd met 1%.  
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van de verandering (zie Tabel 31) dan 
zien we dat 43% van de respondenten hun niveau van motivatie niet zagen veranderen. Bij 44% van 
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de respondenten steeg de perceptie over hun motivatie met één niveau en bij 7% steeg ze zelfs met 
twee niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). Een stijging van drie niveaus komen we vooreerst 
tegen bij 1% (dat is één respondent). In 1% van de gevallen (dat is één respondent) gaf de respondent 
een vermindering van één niveau. In 1% van de gevallen (dat is één respondent) gaf de respondent 
een vermindering van twee niveaus. Dit was een CHanGE student wiens motivatie niet veranderd was 
door de deelname. Opmerkelijk is dat er iemand een vermindering van drie (!) niveaus aangaf. Het is 
dan ook iemand die aangaf een sterke afname gekend te hebben on motivatie door de activiteiten van 
UCOS. We kunnen verder geen verklaring hiervoor distilleren vanuit de data.    
 
Tabel 31: Mate van individuele veranderingen in MOTIVATIE (perceptie) 

Mate van individuele 
verandering - 
MOTIVATIE 

# respondenten % respondenten 

-3 1 1% 
-2 1 1% 

-1 1 1% 

0 29 43% 

1 30 44% 

2 5 7% 

3 1 1% 

 68 100% 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we dat drie van de vier 
respondenten bij “Ruim” blijft zowel VOOR als NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en). Ook hier 
is er één van de vier die van “Heel ruim” naar “Voldoende” is geëvolueerd. We kunnen niet meteen 
een verklaring distilleren uit de data, maar het gaat om een respondent die de motivatie nochtans als 
behouden zag na de deelname aan de UCOS-activiteiten. 
 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL  (vragen E3.2.1 en E3.2.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 22: Perceptie over verandering in VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 

 
 
De respondenten geven aan (zie Grafiek 22) dat ze een verschil zien tussen hun niveau van 
verantwoordelijkheidsgevoel voor en na hun deelname. De respondenten die hun 
verantwoordelijkheidsgevoel als “Heel ruim” en “Ruim” beschouwen NA hun deelname zijn 
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vermeerderd met respectievelijk 10% en 19%. De respondenten die hun verantwoordelijkheidsgevoel 
als “Voldoende” beschouwen zijn verminderd met 22% na hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). 
De respondenten die hun verantwoordelijkheidsgevoel “(Te) Beperkt” achtten zijn verminderd met 
9%. De respondenten die hun verantwoordelijkheidsgevoel “Onbestaande” achtten zijn opmerkelijk 
vermeerderd met 1%.  
 
“Als de verwarring of de teleurstelling plaats hebben gemaakt voor een inzicht dat je een belangrijke 
rol kan spelen als je je positie en motivatie aanpakt als je naar het buitenland gaat, dan vind ik wel 

dat dat verantwoordelijkheidsgevoel wel heel sterk wordt aangesproken.”(Team UCOS) 
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van de verandering (zie Tabel 32) dan 
zien we dat 54% van de respondenten hun niveau van verantwoordelijkheidsgevoel niet zagen 
veranderen. Bij 34% van de respondenten steeg de perceptie over hun verantwoordelijkheidsgevoel 
met één niveau en bij 7% steeg ze zelfs met twee niveaus (bv. van “(Te) Beperkt” naar “Ruim”). Een 
stijging van drie niveaus komen we ook hier tegen bij 1% (dat is  één respondent. In 1% van de gevallen 
(dat is één respondent) gaf de respondent een vermindering van twee niveaus. Dit was een niet-
CHanGE student die nochtans wel aangaf een lichte en sterke toename in verantwoordelijkheidsgevoel 
te hebben na de deelname.  We kunnen dit eventueel verklaren omdat een groter bewustzijn over 
zijn/haar verantwoordelijkheidsgevoel kan gepaard gaan met het gevoel dat deze te beperkt is. Ook 
hier is er iemand een vermindering van drie (!) niveaus aangaf. Het is dan ook iemand die aangaf een 
sterke afname in verantwoordelijkheidsgevoel gekend te hebben door de activiteiten van UCOS. We 
kunnen verder geen verklaring hiervoor distilleren vanuit de data.    
 
Tabel 32: Mate van individuele veranderingen in VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL (perceptie) 

Mate van individuele verandering - 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 

# respondenten % respondenten 

-3 1 1% 

-2 1 1% 

-1 0 0% 

0 37 54% 

1 23 34% 

2 5 7% 

3 1 1% 

 68 1 

 
Als we de resultaten van de CHanGE-studenten apart nemen, zien we dat vier van de vier 
respondenten blijven bij “Ruim” zowel VOOR als NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en).  
 

 

EVS1.2 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as VOELEN versterkt? 
Het is duidelijk dat de deelname aan de UCOS-activiteiten bij de meerderheid van de 
respondenten geleid heeft tot een toename in hun interesse, motivatie en 
verantwoordelijkheidsgevoel rond de thema’s relevant voor wereldburgerschap. Er is nog 
een grote groep die nog een behoud aangeeft. We hebben aanwijzingen dat dit te maken 
heeft met het soort van studenten in de steekproef (en waar het programma vooral op 
gemikt heeft), namelijk studenten in een mobiliteitstraject waarvan je kan aannemen dat 
ze reeds een bepaalt niveau van VOELEN vertonen. Bij deze groep respondenten wordt 
echter de ambitieuze benchmark van 85% voor geen enkele competentie apart of over 
alle competenties heen gehaald.   

 



  

Pagina 77 van 368 
 

Eindverslag  

I.2.2.3 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as HANDELEN versterkt? 
[EVS1.3]   

 
Zoals eerder uitgelegd is het HANDELEN op ‘immediate outcomeniveau’ alleen van toepassing op de 
studenten die aan het CHanGE-project hebben deelgenomen. Tijdens het traject zelf is het immers de 
bedoeling dat ze competenties toepassen en versterken die in het verlengde liggen van de 
competentie op de as van het WETEN en het VOELEN. Dat doen ze tijdens het proces van voorbereiding 
van de campagne (waar de reis deel van uitmaakt). 
 
In de as HANDELEN van wereldburgerschapscompetenties maakt het programma geen onderscheid 
tussen bepaalde sub-assen zoals voor de andere assen. De vragenlijst ging na in hoeverre het handelen 
van de respondenten veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en) aan de hand van 
19 stellingen die een aantal competenties weergeven op het vlak van handelen. Deze reeks van 
stellingen was alleen voorzien voor de CHanGE-studenten aangezien de deelname aan het project 
veranderingen in dat handelen integreert. Helaas was de responsgraad van CHanGE-studenten 
uitermate laag waardoor we geen uitspraken kunnen doen over de ganse populatie van CHanGE-
deelnemers op basis van de kwantitatieve data. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens laten ons 
toe om een aantal elementen te distilleren uit hun antwoorden.  
 
We zien in Grafiek 23 dat voor 17 van de 19 competenties toenames worden aangeduid en dat 9 van 
de 19 zelfs de benchmark van 65% halen. Opmerkelijk zijn de toch wel hoge scores van “Behoud” 
aangezien het project net heel sterk op dat handelen inzette, de afwezigheid van toename voor F6.f. 
Het beter omgaan met frustraties en  de sterke afname of ‘slechts’ lichte toename voor F10.a. Het 
organiseren van initiatieven die willen bijdragen aan globale rechtvaardigheid.  
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Grafiek 23: Veranderingen in HANDELEN 
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F2.a. Het verdiepen van mijn kennis over een of meerdere van
de deelaspecten van gender (resp. = 4)

F2.b. Het verdiepen van mijn kennis over een of meerdere van
de deelaspecten van SRGR (resp. = 4)

F3.a. Het baseren van mijn eigen keuzes op basis van opgedane
inzichten (bv. politieke keuzes) rond globale…

F4.a. Het baseren van mijn eigen gedrag op basis van opgedane
inzichten rond globale onrechtvaardigheid (resp. = 4)

F5.a. Het interpreteren van nieuwe informatie binnen de
opgedane inzichten (resp. = 4)

F5.b. Het anders reageren als ik getuige ben van onderdrukking
(resp. = 4)

F6.a. Het nemen van een nederige houding (resp. = 4)

F6.b. Het stellen van de academische doelstellingen als
evenwaardig aan de menselijke ontmoetingen (resp. = 4)

F6.c. Het nemen van een lerende houding (resp. = 4)

F6.d. Het niet opleggen van eigen denkkaders (resp. = 4)

F6.e. Het identificeren van hoe vooroordelen een invloed
kunnen hebben op de relatie met anderen (resp. = 4)

F6.f. Het beter omgaan met frustraties (resp. = 4)

F6.g. Het aanpassen van mijn communicatie in interculturele
relaties (resp. = 4)

F6.h. Het constructief omgaan met de moeilijkheden en de
negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen…

F6.i. Het kunnen samenwerken met respect voor diversiteit
(resp. = 4)

F7.a. Het delen van opgedane inzichten met mijn directe
omgeving (= familie, vrienden, kennissen) (resp. = 4)

F8.a. Het delen van opgedane inzichten met mijn indirecte
omgeving (resp. = 4)

F9.a. Het ondersteunen van initiatieven die willen bijdragen aan
globale rechtvaardigheid (resp. = 4)

F10.a. Het organiseren van initiatieven die willen bijdragen aan
globale rechtvaardigheid (resp. = 3)

Dankzij mijn deelname aan het ChanGE-project is...

1 - sterk afgenomen 2 - licht afgenomen 3 - behouden 4 – licht toegenomen 5 – sterk toegenomen
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Tabel 33: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

As HANDELEN 

Gemiddelde van de percentages respondenten 
die aangeven dat TIJDENS hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een toename is gebeurd 

in hun ‘HANDELEN’ 
(of nog, gemiddelde van de percentages in de 
licht- en  donkergroene delen van de staven) 

Benchmark (= 65%) gehaald? 

HANDELEN Niet-CHanGE: NVT 
CHanGE: 59%% 

Niet-CHanGE: NVT 
CHanGE: Neen 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven over alle competenties heen bedraagt slechts 59%, maar er zijn wel 
9/19 stellingen waarvoor de benchmark vlot gehaald wordt.  

Dit zijn echter resultaten die alleen slaan op deze drie à vier respondenten. 
 
 

I.2.2.3.1 Welke manifestaties van de WBC in de as HANDELEN kan men observeren (alleen van 
toepassing voor het studentenproject CHanGE)? [EVS1.3.1]   

 
De hoofddoelstelling van de deelname aan het CHanGE-project is het organiseren van een campagne 
die het bredere publiek moet sensibiliseren over het thema dat de groep CHanGE-deelnemers voor 
dat jaar hebben gekozen. Daar waar in de eerste jaren de thematische oriëntaties beperkt waren, heeft 
het team in de laatste jaren van het project geopteerd om een thematisch kader te geven waarbinnen 
de studenten hun campagne rond moeten bouwen. Dit thematisch kader wordt nog ruim genoeg 
gelaten zodat de deelnemers na hun onderzoeksreis de ruimte hebben om het verder af te bakenen 
afhankelijk van hun ervaringen in de landen waar ze geweest zijn.  
 
Na de fase van voorbereiding (door het CHanGE-team en door het vormingsteam) gaan de deelnemers 
aan de slag om data te verzamelen en analyseren (tijdens de reis) en deze dan de integreren in een 
gezamenlijke campagne met alle CHanGE-deelnemers. Het is in het toepassen en versterken van hun 
wereldburgerschapscompetenties tijdens hun reis, tijdens de samenwerking met de mede ‘CHanGE-
makers’ en in het uitvoeren van de campagne dat het handelen tot uiting komt.  
 
Concrete manifestaties van dat handelen houdt UCOS niet bij tenzij de activiteiten voor de campagnes 
(zie Tabel 15). De volgende bijkomende manifestaties van dat handelen hebben we tijdens de 
documentstudie en de gesprekken met de respondenten kunnen identificeren:  
 MTE (p.14): “De bevindingen van hun onderzoek gebruiken de studenten bij hun terugkomst in 

België bij het opzetten en uitvoeren van bewustmakingscampagnes. Ze benutten daartoe sociale 
media, organiseerden “slam poetry” evenementen, fototentoonstellingen en voordrachten en 
stonden de pers te woord.” 

 MTE (p. 15): “Meerdere deelnemers aan CHanGE verlegden hun studietraject en professionele 
ambities in de aanloop naar, tijdens of na hun deelname aan het project. Een aantal van hen is 
thans professioneel actief in domeinen die bij uitstek blijk geven van internationale solidariteit 
(oa. opvang van niet begeleide transmigrante jongeren), en sommigen zetten zich in voor 
succesvolle projectfundraising. De meeste onder hen blijven zich ook buiten hun eigenlijke job 
overtuigend inzetten voor internationale solidariteit, via intensief vrijwilligerswerk. Deze 
individuele verhalen bevestigen dat de inzet voor internationale solidariteit allerminst beperkt 
blijft tot een éénmalige deelname aan het opzetten van een campagne. Ze geven diepgang aan dat 
tweede onderdeel van de specifieke doelstelling van het UCOS-vijfjarenprogramma: studenten van 
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het Vlaams hoger onderwijs stellen zich op als bewuste wereldburgers en zetten zich in voor 
internationale solidariteit. 

 “We hebben dan ook ongewild op eigen initiatief een soort van boekenclub gestart. Dat is niet 
echt onder leiding van UCOS, maar dat duidt gewoon alleen maar in welke mate dat we dat er heel 
veel goesting was om bij te leren en om samen ook in gesprek te gaan daarover. Dat was voor mij 
een heel veilige ruimte om kennis te delen.” 

 “Heel voorzichtig omgaan met de informatie die je kreeg en dat zo proberen te verwerken en dan 
zien hoe dat ik daarmee naar de buitenwereld, hier, kom.” 

 “Mijn manier van omgaan met milieu, denk ik, zoals eten. Ik ben ook daardoor ook meer vegan 
food gaan eten. Ik ben niet vegan geworden, maar gewoon meer bewust van misschien wat minder 
vlees, misschien meer groenten, Dit is ook lekker. Dit kan anders.” 

 “Door het project plotseling eigen voornaamwoorden gaan vermelden en vragen naar andere 
mensen.” (Team UCOS)  

 “Ik denk dat we mensen hebben die zich heel bewust zijn van een individueel gedrag, maar juist 
op zoek gaan naar een collectief iets te kunnen samen doen. Dus ik denk ook dat de grootste 
verandering zit op dat collectief maatschappelijk niveau en niet per se als ‘ik’. Als ik kijk dit jaar in 
de groep zijn tien van de twaalf deelnemers vegetariër of veganist. Dus hoe wil je dan bekomen 
dat die plots bewuster gaan consumeren als die daar eigenlijk al heel bewust mee bezig zijn ?  Maar 
ze zijn wel echt op zoek naar hoe kunnen we ons aan collectief iets.” (Team UCOS) 

 “We bereiden hen dan ook voor op de reizen en daar hoort onder andere vorming van onze 
collega's bij, ook van hoe bereid je voor op een reis naar het buitenland en naar het Globale 
Zuiden dat daar ook wel wordt ingezet op uw eigen gedrag.” (Team UCOS) 

 “Het is voorgekomen dat ze op eigen initiatief iets voor de VRT schrijven.” (Team UCOS) 
 

I.2.2.3.2 Hoe percipiëren studenten hun niveau van WB (op het vlak van HANDELEN) voor en 
na de activiteit (alleen van toepassing voor het studentenproject CHanGE)? [EVS1.3.2]   

 
HANDELEN (vragen F11.2 en F11.2 uit VL-S1) 
 
Grafiek 24: Perceptie over veranderingen in het HANDELEN 

 
 
De respondenten geven aan (zie Grafiek 24) geen verschil te zien tussen het handelen VOOR en NA 
hun deelname wat heel opmerkelijk is aangezien het handelen ingebakken zit in het project.  
 
Als we kijken naar de individuele veranderingen en de mate van de verandering dan zien we dat drie 
van de drie respondenten hun niveau van handelen niet zagen veranderen. Het gaat telkens over drie 
verschillende niveaus: één van de drie blijft bij “Heel ruim”, één van de drie  blijft bij “Ruim” en één 
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F11.1 VOOR mijn deelname aan de activiteit(en) 
van UCOS achtte ik mijn HANDELEN over deze 

thema’s... (resp.= 68)

F11.2 NA mijn deelname aan de activiteit(en) van 
UCOS achtte ik mijn HANDELEN over deze 

thema’s... (resp.= 68)

Perceptie VOOR en NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en) over 
eigen HANDELEN over deze thema's

Onbestaande (Te) Beperkt Voldoende Ruim Heel ruim
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van de drie blijft bij “Onbestaande”. De eerste twee gevallen zijn geruststellend, maar het derde geval 
is een aanwijzing dat er iets verkeerds gegaan is. We kunnen echter niet uit de data distilleren wat de 
oorzaak zou kunnen zijn.   
 
We merken hier evenals op dat het om een heel kleine groep van respondenten gaat dus is het niet 
mogelijk om ruimere uitspraken te doen over de ganse populatie van CHanGE-deelnemers. 
 

 

EVS1.3 Zijn de wereldburgerschapscompetenties (WBC) in de as HANDELEN versterkt? 
De steekproef is heel klein, maar het is duidelijk dat de deelname aan de UCOS-activiteiten 
bij de meerderheid van de respondenten geleid heeft tot een toename in hun handelen 
en dat voor bepaalde competenties die toename de benchmark overschrijdt. De cijfers 
worden gestaafd door de getuigenissen tijdens de interviews. We zouden verwacht 
hebben dat de cijfers sterker zouden zijn aangezien het versterken van deze competenties 
ingebakken zit in het DNA van het project. Bij deze groep respondenten wordt de 
benchmark van 65% over alle competenties heen echter niet gehaald.   

 

I.2.2.4 Is er een verschil in versterking tussen de 3 assen van 
wereldburgerschapscompetenties? [EVS1.4] Waarom? [EVS1.4.1] 

 
Tijdens de datacollectie zijn er geen gegevens naar boven gekomen die ons toelaten om een antwoord 
te formuleren over de ‘waarom’-vraag.  
 

I.2.3 Heeft de deelname aan activiteiten van UCOS onverwachte effecten teweeg gebracht 
TIJDENS de activiteit zelf? [EVS2] 

 
Uit de online survey en interviews konden we niet opmaken dat er onverwachte effecten zijn teweeg 
gebracht. De manifestaties van het WETEN, VOELEN en HANDELEN lagen in lijn van de geformuleerde 
veranderingen die het programma nastreeft. In de online survey (vraag 12 uit VL-S1) werd expliciet 
gevraagd naar ‘andere effecten’ die de respondenten zouden ondervonden hebben, maar de 
commentaren lagen in lijn van de vragen die reeds gesteld waren. Wel konden we vooral uit de 
interviews opmaken dat de respondenten niet verwacht hadden dat deelnemen aan de activiteiten 
zo’n ‘eye opener’ zouden zijn, zou betekenen dat ze diep zouden moeten graven in de eigen 
overtuigingen, dat ze op zulke manier zouden geconfronteerd worden met andereen en hun 
meningen. Dit heeft duidelijk een diepe indruk nagelaten bij de respondenten met wie we spraken.  
 

I.2.4 Heeft UCOS de WBC versterkt van alle studenten (4 soorten studenten) voorzien in het 
programma 2017 – 2021? [EVS3] 

 
Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van de vraag of UCOS alle doelgroepen (vier soorten 
studenten) bereikt tijdens de implementatie van het programma [EVS3.1].  
 
Tijdens de voorbereidingsfase is reeds duidelijk geworden dat UCOS bij de implementatie van het 
programma zich hoofdzakelijk gericht heeft naar twee van de vier soorten studenten die in het 
programma genoemd worden, m.n. studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd 
vanuit hun onderwijsinstelling en studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit  
UCOS (via het studentenproject CHanGE).   
Studenten die niet in een mobiliteitstraject zitten en studenten die uit het buitenland komen zijn 
amper aan bod gekomen zoals men kan zien in Tabel 14. Bij gebrek aan data over deze laatste 
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doelgroepen hebben we niet kunnen analyseren of de voorziene veranderingen bij deze doelgroepen 
bereikt zijn. De focus dat het programma heeft gegeven aan een deel van haar doelgroepen leiden ons 
echter tot het besluit dat UCOS niet al haar doelgroepen heeft bereikt.  
 
 

 

AANBEVELING 
In het programma wordt verwezen naar studenten als eindbegunstigden van het 
programma, maar de facto blijkt vooral een specifieke soort van studenten het 
uiteindelijke doel te zijn van het programma. Indien deze focus blijft in de toekomst, zou 
dit best nadrukkelijker in de programmadocumenten vernoemd worden en vooral in de 
formulering van de specifieke doelstelling.  

We denken echter dat UCOS -in lijn met haar visie over kritisch wereldburgerschap- de 
studenten die niet in een mobiliteitstraject zitten, niet zou mogen loslaten. We denken 
zelfs dat UCOS een groter verschil zou kunnen betekenen voor deze studenten.  

 

I.2.4.1 Factoren van de deelname die leidden tot deze effecten 

 
De evaluatiematrix nam geen factorvragen op op het immediate outcomeniveau (wel op het 
intermediate outcomeniveau), maar we hebben er wel naar gepolst tijdens onze gesprekken met de 
respondenten om een beter inzicht te krijgen in de elementen die maken dat de UCOS-activiteiten de 
aangeduide effecten teweegbrachten. Dit is een opsomming van de factoren die spelen volgens de 
respondenten en volgens wat we geobserveerd hebben: 
 De deelnemers: 

- Open groep met een mix van meningen, ervaring, leeftijd, enz. 
- Groepsattitude: iedereen heeft de intentie om bij te leren 
- Eigen ervaring ter plaatse is een meerwaarde want brengt een andere perspectief 
- Migratieachtergrond: startpositie met meer kennis en ervaring met bepaalde thema’s 

waardoor er minder ‘toename’ is  
- Studierichting/opleiding: bepaalde richtingen (sociaal werk, antropologie, Conflict and 

Develoment,…) geven al een aantal competenties mee 
- Bestaande interesses: indien er meer voorafgaande interesse bestond dan is de toename 

minder groot of niet aanwezig 
- Fase van opleiding: laatstejaars vaak meer in de met de praktijk in contact gekomen waardoor 

hun blik iets minder “wereldvreemd” is (Team UCOS) 
- Afkomst: leven in een rurale omgeving geeft minder blootstelling aan contacten met anderen 

(Team UCOS) 
- Opvoeding (Team UCOS) 
- Politieke kleur (Team UCOS) 
- Receptiviteit voor hoe onderwerpen worden aangehaald (Team UCOS) 

 
 De deelnemers en hun (directe) omgeving: 

- Vrienden 
“Ik heb in mijn vriendengroep een zeer grote diversiteit van vrienden waar al heel vaak 
gepraat is geweest over deze onderwerpen)” 

 
 De deelnemers en de bredere maatschappij:  

- Tijdgeest: ‘woke’ en ‘cancel’ cultuur (Team UCOS) 
 

 De activiteit (inhoud): 
- Het gaat over een basishouding die je in het algemeen kan toepassen en niet alleen tijdens de 
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reis 
- (Mobiliteit) Voorbereiding  

 
 De activiteit (aanpak): 

- Mensen samenbrengen brengt verschillende meningen naast elkaar 
“Ik vond het fijn om verhalen van anderen te horen.” 

- Er wordt veel respect getoond voor de verschillende meningen 
- Interactieve sessie 

 “Ik ging naar de vorming omdat het aangeraden was door school. Ik had niet de 
verwachting dat dat zoveel met mij ging doen. Ik heb echt daar nog over zitten nadenken 
en aan het vertellen geweest aan anderen. Dus dat interactieve heeft ook heel veel 
gedaan. In de sessie zelf. De betrokkenheid werkt, meegesleept te worden.” 

- Best zware topics worden op een toegankelijke en speelse manier aangebracht 
“Het is pas achteraf dat ik besefte dat het zware topics waren. En tijdens de sessie zelf 
heb ik dat nooit zo ervaren omdat op een heel toegankelijke manier de inhoud is 
overgebracht. Op een speelse manier voor volwassenen.” 
“De trainingen zijn op dat vlak sterk gewijzigd. We zijn afgestapt van de deterministische 
visie rond cultuur en veel dieper ingegaan op die kritische, ‘activistische’ is misschien veel 
gezegd, naar de ongemakkelijke thema's rond racisme binnen 
ontwikkelingssamenwerking en de moeilijke discussies om privilege.” (Team UCOS) 

- Gewerkt met stellingen die mensen aan het praten brengen; stellingen waar verschillende 
meningen over bestaan leiden tot nieuwe inzichten 

“Die stellingen inderdaad. Dat vond ik ook wel zeer goed ook. Vooral omdat het u dan 
andere inzichten eens doet geven. Je bent soms zo in jouw eigen tunnel bezig dat het wel 
fijn is om een keer de mening van iemand anders te horen.” 
“Werken met concrete stellingen en controversiële cases leidt tot dialoog, ongemak, 
kersnieuwe reflecties.” (Team UCOS) 

- Stimuleren van zelfreflectie staat centraal 
“Ik vond de activiteit zeker nuttig. Het heeft bepaalde dingen duidelijker gemaakt voor 
mij. Het heeft me over bepaalde onderwerpen (meer) aan het denken gezet.” 
“Het is een goede infosessie waar je tijd neemt om even te reflecteren over jezelf.” 
“De training begint met een aantal wel klassieke of droge theorieën en kennis mee te 
geven waar analyses aan gekoppeld worden met betrekking tot stellingen. En dat zorgt 
meteen al voor een visie bij de student. Ik denk dat het wel onze sterkte is. Dan zetten wij 
dat om in iets concreets. Ze moeten de kennis die ze eerst in het weten hier meegekregen 
hebben zelf gaan toepassen in een case study en gaan nadenken over hun stelling. Ze 
moeten een mening vormen, ze moeten een kant kiezen, ze moeten een debat voeren en 
dus dat maakt dat je snel weg stapt van klassieke pedagogische kaders naar een echt 
probleemoplossende, zelfkritische, zelf reflecterende manier van denken. Mensen 
beginnen direct al onderling te zeggen van ‘Amai, dit is wel boeiend’, ‘Hier had ik nog niet 
over nagedacht’, ‘Uhm, ben even helemaal de kluts kwijt. Want ja, dit is wel scherp’, enz. 
Je voelt al heel veel animo in die groep. Het is niet dat wij gewoon iets komen vertellen 
en dat ze moeten luisteren. Ze moeten echt wel zelf mee nadenken. Mijn aanvoelen is dat 
we op deze twee luiken het heel sterk doen.” (Team UCOS) 

- Veel voorbeelden; praktijkvoorbeelden van interculturele contacten in het kader van 
mobiliteit/internationaal reizen (Team UCOS) 

- Goede opbouw 
- Gebruikt materiaal 
- (Na)besprekingen met de groep tijdens de pauze en nadien 
- Innovatieve aanpak van de vormingen: aandacht voor het interculturele aspect (Team UCOS) 
- (Mobiliteit) Kunnen spreken met mensen die in het land geweest zijn 
- Fysiek vs. online 
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“Het was minder leuk omdat erna geen gesprek was. Online praten is toch nog anders. En 
vooral, het was gedaan en ik heb die mensen nooit meer teruggezien terwijl ik anders nog 
wel vrienden had willen worden met bepaalde mensen van die groep omdat daar wel een 
klik was.” 
“Ik kan mij niet voorstellen hoe dat ik het online zou gedaan hebben indertijd. Ook omdat 
het wel belangrijk is om bijvoorbeeld als je stellingen hebt kunnen zeggen ‘Dit is mijn 
mening’. Maar als je echt in de ruimte kunt staan zie je mensen verschuiven van mening, 
letterlijk” 

- Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2019 (p. 1): We hebben geleerd deze steeds up-to-
date te houden, zodat hedendaagse maatschappelijke debatten (zoals over diversiteit, 
dekolonisatie, privileges, etc.) erin worden opgenomen. Hierdoor houden we de studenten 
actief betrokken doorheen de dag, maar wapenen we hen ook om in die maatschappelijke 
debatten lokaal en globaal een kritisch standpunt in te nemen. We gaan niet enkel in dialoog 
met de studenten over hun ervaring in het globale Zuiden, maar koppelen dit ook aan hun 
positie en rol in de samenleving in België (bv. wat betreft racisme en diversiteit). Zo overstijgen 
we het Noord-Zuidverhaal en maken we de ‘Voorbereidingsdag’ nog relevanter voor het 
versterken van de wereldburgerschapscompenteties van de studenten. 

- Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2019 (p. 1): Een tweede deel betreft de Debriefing. In 
de nieuwe versie werd extra tijd ingelast om te focussen op de soms moeilijke terugkeer naar 
België en de omgekeerde cultuurshock. Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan 
de persoonlijke ervaringen van studenten en hoe deze te vertalen naar competenties, met 
het oog op de zoektocht naar werk. 

- Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2020 (p. 2): UCOS professionaliseert zich verder in de 
debriefings, waarbij er niet enkel gefocust wordt op de klassieke thema’s van UCOS (armoede, 
ongelijkheid, duurzame partnerschappen, wereldburgerschap, etc.), maar ook gefocust wordt 
op het emotionele welzijn van de student.   

 
 De activiteit (begeleiders): 

- Begeleiders die heel openminded zijn 
- Begeleider blijft op de achtergrond 
- Begeleiders spreken uit eigen ervaring (ook over hun fouten) 
- Passie waarmee UCOS-begeleider de vorming brengt (Team UCOS) 

 
We deden dezelfde oefening met de respondenten die aan het CHanGE-project hadden deelgenomen 
en dit zijn de factoren die naar boven kwamen via de gesprekken en de documentstudie:  
 
 De deelnemers: 

- Selectie van mensen met een zekere bagage:  
“Wij hebben ook gewoon de grote luxe hebben om twaalf studenten te kiezen die vaak al 
veel weten over deze thema's of al een grote basis hebben.” (Team UCOS) 

- Openheid van de groep leidt tot een veilige omgeving om jezelf te kunnen zijn 
“Het feit dat iedereen zo open was heeft er wel toe bijgedragen dat ik niet uit onzekerheid 
in mijn schulp trok, maar echt zin had om gewoon bij te leren van andere mensen en om 
een gewone gesprek aan te gaan.” 
“Het feit van daar zelf lang gewrongen mee gezeten te hebben en om daar ook concreet 
mee aan de slag te gaan in een zeer tolerante en accepterende omgeving waren waar er 
heel veel ruimte was om te delen en waar heel veel mensen ook vanuit eigen verhalen 
interesse toonden in het project. Het was voor mij echt een openbaring om daar mezelf 
te kunnen zijn en daar dan iets uit te slaan voor de gemeenschap.” 

- Groep van geëngageerde mensen die willen samenwerken 
“Wat ik gezien heb in CHanGE is dat je door met een groep van geëngageerde mensen die 
dingen willen veranderen, je heel mooie dingen kan bereiken en dat het er ook voor heeft 
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gezorgd dat mijn motivatie daardoor ook wel gegroeid is. Dat we niet het gevoel hebben 
gekregen van 'de wereld is zo moeilijk', 'we kunnen niets doen en we gaan hier in een 
hoekje zitten'. Nee, ik heb wel net het gevoel gekregen van ‘oké, er komen heel mooie 
dingen uit voort als we kunnen samenwerken met een groep mensen die dat idee delen’.” 

- De gesprekken met de andere CHanGEmakers 
 
 De deelnemers en hun (directe) omgeving: / 

 
 De deelnemers en de bredere maatschappij: / 
 
 De activiteit (inhoud): pakket van vorming, onderzoeksreis en campagne 

- Vorming: 
MTE (p.15): “Verder bleek uit het focusgroep gesprek dat de kwaliteit van de omkadering 
beter en diepgaander werd bevonden dan deze van andere vormingen die op 
Zuidmobiliteit voorbereidden alsook dan de omkadering bij andere ervaringen in het 
Zuiden die sommige van de respondenten al opdeden vóór ze deelnamen aan het 
CHanGE-project.” 

- Onderzoeksreis: 
- Ontmoetingen tijdens hun reis  

“Ze hebben ‘meaningful encounters’. Meaningful in de zin dat ze een 
ontmoeting hebben in het buitenland met activisten of andere mensen die 
hen inspireren en daardoor echt wel hun motivatie gesterkt zien om hier 
verder mee aan de slag te gaan.” (Team UCOS) 

- Gevoel van verontwaardiging 
- Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2019 (p. 2): In 2019 brengen de educatieve 

medewerkers van CHanGE zelf eerst een bezoek aan de partnerlanden om relevante 
organisaties en actoren in kaart te brengen. Dit laat alleen toe om organisaties voor 
te bereiden op de ontvangst van de studenten, maar ook om het 
voorbereidingstraject van de deelnemers te optimaliseren. 

- Keuze van landen:  
“Het waren landen die echt rond die thema’s actief waren.” 

- Campagne: 
- Het proces van toe te werken naar een campagne rond een bepaald thema 

“Er zijn thema's die al aan bod waren gekomen, maar door daar zo 
intensief mee bezig te zijn en door omringd te zijn met mensen die 
diezelfde interesses deelden, ook al is het met een ander perspectief, is 
mijn interesse in die thema's natuurlijk heel erg gegroeid” 
 

- De opportuniteit om aan iets concreets te werken 
- Boodschap van geloof in eigen kunnen 

 
“Ik heb al altijd een verantwoordelijkheidsgevoel gehad, maar het ontbrak 
mij, denk ik, aan hoe dat ik hier dan op een concrete manier mee aan de 
slag kon gaan, met wie en hoe dat ik die boodschappen overbracht. En ik 
denk dat het wel heel doorslaggevend is geweest om andere mensen te 
leren kennen, om te zien hoe dat je zo'n campagne opzet. Omdat ik meer 
geloofde in mijn capaciteiten om er verantwoordelijk voor te zijn, ben ik er 
als dusdanig dus ook gewoon verantwoordelijker voor geworden.”  

 
“Ik denk gewoon dat je heel veel aangereikt krijgt, maar ook daar iets mee 
moet doen. Je gaat een campagne opzetten. Een campagne waarin dat het 
superfijn is dat iedereen verschillende skills en achtergronden heeft, want 
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daardoor bereik je andere mensen, kan je veel verschillende dingen doen. 
Bijvoorbeeld zoals bij ons een filmstudent die dan goed was met 
filmdingen. Of de mensen die vlot kunnen praten die goed en panel 
kunnen of modereren. Dat soort dingen. Dus omdat aan het vergaren van 
die kennis ook een actie vasthangt, wordt je gepusht om ook te denken 
van ‘OK, hoe kunnen wij nu hierrond iets doen’ en ga je dat ook doen.” 

 
MTE (p.15): “Dit gebeurt zowel direct als indirect. De directe weg betreft 
de (diepe) vorming die de deelnemers bij UCOS volgen (zie de vorige 
sectie). De indirecte werking van het CHanGE-project is een product van 
de campagnes die de 12 deelnemers opzetten en die zich onder meer 
richten tot andere studenten. De doelgroep van deze campagnes zijn 
eveneens studenten, voor wie de inhoud van de campagnes kan leiden tot 
bewuster wereldburgerschap.” 

 
“Denk dat heel veel van onze deelnemers die interesse of motivatie al 
hebben, maar misschien een project als dit wel nodig hebben om het te 
versterken en er en het sterk genoeg te maken om er effectief iets mee te 
doen.” (Team UCOS) 

 
- (Fysiek) contact met andere mensen buiten het project: 

“Net voor dat wij onze campagne gingen beginnen, waarbij dus ook fysieke 
activiteiten waren, zijn we opnieuw in een lockdown beland en hebben we 
heel veel dingen toch online moeten doen die we eigenlijk planden om 
fysiek te doen. Ik denk dat het er vooral voor gezorgd heeft dat wij het 
gevoel hebben dat we minder in contact zijn kunnen treden met mensen. 
Met mensen die naar onze evenementen kwamen, maar evenzeer met de 
mensen die we uitnodigen op ons evenement als sprekers omdat dat 
natuurlijk in een online formaat heel moeilijk is.” 

 
 De activiteit (aanpak): 

- Samenstelling van de groep: beperkte groepsgrootte  
“de nauwe samenwerking in kleine groep leidt tot een diepere connectie met de 
deelnemers en begeleiders.” 
MTE (p. 36): Herhaaldelijk wordt onderlijnd dat de aangeboden formule van 12 studenten 
in gezamenlijke voorbereiding, en Zuidmobiliteit in groepen van vier deelnemers, toeliet 
dat de deelnemers ook veel van elkaar leerden.  

- Samenstelling van de groep: interdisciplinaire mix, verschillende meningen samen, 
gelijkgezindheid 

“Heel aangenaam omdat iedereen zijn inzichten vanuit de filosofie, vanuit de 
criminologie, vanuit allerlei invalshoeken kon delen waardoor dat je concrete deuren 
opende naar elkaar.” 
“Verschillende achtergronden op vlak van school en op individueel vlak. Dat is enorm 
verrijkend en dat zorgt ervoor dat je een veel bredere visie krijgt op de maatschappij en 
uw rol als individu daarin.” 
“Een gelijkgezinde groep maakt diepgang van gesprekken mogelijk.” 
“Het idee dat we hen enerzijds kennis laten maken met een groep die uit heel andere 
studierichtingen komen, met een heel andere ervaring en met heel andere kijken op 
bepaalde thema's, waar ze zich uiteraard door laten inspireren.  En ze vergaren kennis op 
de reizen tijdens de voorbereiding op de campagnes. Het zorgt er gewoon voor dat er een 
grotere basis komt om hun visie te formuleren” (Team UCOS) 
“Het is soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen de directe impact van het 
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project as such (voorbereiding, reis, campagne) of het samengebracht worden met 11 
andere gelijkgestemde, gelijkgezinde mensen die uit heel diverse achtergronden komen. 
Het is de diversiteit van de groep waar we heel hard op inzetten. Ik denk op zich dat ook 
al heel veel betekent. Voor sommigen is dat voor de eerste keer dat ze ook met mensen 
met een andere huidskleur gesprekken hebben over deze thema's.” (Team UCOS) 
 

- Collectief leren staat centraal: 
Verantwoording DGD – Geleerde lessen performantiescores 2020 (2.1): “Het bleek echter 
een gemis om minder fysieke contactmomenten te hebben tussen en met de deelnemers 
voor de groepsdynamiek en het wederzijds leren, alsook het wegvallen van de reizen die 
zorgen voor de internationale dimensie en versterking van interculturele competenties.” 
 
Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2020 (p.3): “Het ontbreken van de 
voorbereidingsweekends vormt een onvermijdelijke hindernis voor het collectieve leren 
dat zo centraal staat. We moeten dus blijven inzetten op voldoende contactmomenten in 
groep. Dat de reizen niet konden doorgaan, beïnvloedde de toon en insteek van het 
project. Automatisch focusten we meer op de Belgische samenleving, al trachtten we het 
steeds aan mondiale fenomenen te koppelen. Maar in het DNA van CHanGE zit toch het 
naar voor schuiven van inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Doordat dit nu niet 
mogelijk was, werd het des te uitdagender om een mondiaal relevante campagne op te 
zetten met een positief, constructief verhaal. Het is dus van belang om persoonlijke, 
interculturele ontmoetingen centraal te stellen om ons mondiaal relevante en 
constructieve narratief te ondersteunen.” 
 
“Ik denk dat het ook gaat over de methodologie die we gebruiken. Dat wij ons echt niet 
positioneren als de leerkrachten of als de experten die hen iets bijbrengen, maar dat we 
echt proberen om de kennis of ervaringen van hen te laten komen en te kijken van wat 
leeft er binnen de groepen en wat ze al weten. En meestal blijkt dat ze als groep heel veel 
al samen weten, waardoor dat er wel iets gemotiveerd of gestimuleerd wordt om van 
elkaar te blijven leren en te weten en te voelen en te handelen. Ik denk dat cruciaal is.” 
 

- (Leren) samenwerken staat centraal 
“Dat waren mensen van over gans Vlaanderen. Ik kende niemand. En toch moest je in 
eerste plaats heel veel op korte tijd bijleren en op de tweede plaats ja, ook veel 
organiseren samen, zonder dat je die mensen eigenlijk heel goed kent. (…) Er waren dan 
mensen met meer tijd, minder tijd. (…) Dus dat was niet evident om vlot samen te werken. 
Omdat we allemaal op verschillende locaties in Vlaanderen wonen en omdat de ene nog 
studeert, de andere heeft herexamens, de andere niet. En dat was allemaal zo rond die 
zomer dat er ook in onze persoonlijke levens veel veranderde. En toch is eigenlijk de 
campagne heel vlot verlopen.” 
“We moesten leren werken met mensen die van een totaal andere hoek komen met sterk 
verschillende meningen” 
“Je moet echt heel veel samen doen en u constant afstemmen op elkaar en ik denk dat 
dat ook een belangrijk proces is in het project.” (Team UCOS) 

- (Zelf)reflectie en (zelf)kritiek staat centraal: 
“Ze hebben heel de tijd een kritische bril aangereikt en ons heel de tijd uitgedaagd van: 
'bekijk het ook eens op deze manier'. Eigenlijk heel de tijd, de dingen waar dat we mee 
kwamen omgedraaid en gedacht van "OK, maar moeten we er ook niet eens over 
nadenken?" En daarnaast ook een kader geboden waarin op een op een veilige manier 
die gesprekken konden plaatsvinden.” 
“Wat is, betekent seksualiteit voor verschillende personen? Dat was iets waarin ik in mijn 
omgeving daarvoor nog niet zo uitgedaagd was om daarover na te denken, wat toen wel 
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gebeurd is en wat dan ook voor heel veel reflecties heeft gezorgd.” 
- Emotie krijgt een prominente plaats: 

“Het was de eerste keer dat ik in een groep van twaalf mensen terechtkwam waar emotie 
een centrale rol had. En dat doet heel veel. Dat laat u anders weten, voelen en handelen.” 
“We zetten in om de emotie te betrekken, de kwetsbaarheid van de deelnemers en hoe 
dat ze zich voelen bij dit alles (…) En ik denk dat eigenlijk voor veel studenten een van de 
eerste keren zijn dat ze meemaken in een groep zitten waar dat er niet gewoon een 
docent vertelt hoe het in elkaar zit, maar waar ze zelf ook deskundigen zijn op basis van 
hun eigen ervaringen. En dat we die emotie erkennen en dat het er mag zijn. Ik denk dat 
dat iets kan betekenen.” (Team UCOS) 

- Inzet dat gevraagd wordt van de deelnemers: 
“Actief bezig zijn met die thema’s.” 
“Je krijgt veel aangereikt en daarmee moet je mee aan de slag” 
 
“Ik denk dat inderdaad we geven geen bootcamp rond bepaalde thema’s geven. We 
geven geen lessen. We reiken vooral die handvaten aan om zelf zich heel erg te verrijken 
Dat merken we gewoon bij de deelnemers. Dat die vanaf dat ze getriggerd worden om 
daar mee bezig te zijn, dat ze veel sneller zelf kennis gaan vergaren en iedereen doet dat 
op zijn eigen manier.” (Team UCOS) 
 
MTE (p.15): “Het focusgroepgesprek leert verder dat CHanGE een zeer grote inzet vergt 
van de deelnemers. De deelnemers moeten heel veel “zelf doen” en meteen “zelfredzaam 
zijn”. Toch erkennen ze dat de begeleiding die UCOS hen biedt onontbeerlijk is.” 
 
Verantwoording DGD – Geleerde lessen LL 2019 (p. 2): “Ondanks het uitgebreid 
bespreken van verwachtingen en doelstellingen tussen UCOS en de partnerorganisatie, 
waren hier telkens misverstanden en ongelijke verwachtingen over. Op die manier 
belemmerde het hebben van een partnerorganisatie vaak het werk van de CHanGEmakers 
meer, dan dat het voordelen bood. Daarom hebben we de conclusie getrokken om vanaf 
2019 niet langer in te zetten op een samenwerking met vaste partnerorganisaties, maar 
de CHanGEmakers zelfstandig aan de slag te laten gaan in het gastland. Dit bleek - mits 
goed opzoekwerk en een uitgebreide mapping van organisaties op voorhand – vlotter te 
werken.” 
 

- Ownership: 
“We hadden ruimte om alles in elkaar te steken.” 

- Insteek van machtsverhoudingen 
- Het systematisch samenkomen van de thema’s 
- Andere sprekers 

 
 De activiteit (begeleiders): 

- Inhoudelijke expertise rond gender 
“De twee collega's die alles begeleid hebben. Ik vind het ongelooflijk hoeveel 
vaardigheden dat zij hebben. Enerzijds de gender medewerker Loes, dus die gewoon heel 
veel wist van gender en SRGR dus die inhoudelijk enorm veel kon ondersteunen. En dan 
Johannes die specifiek rond CHanGE werkt, is ook zelf een deelnemer van twee jaar 
voordien, dus die had ook al een reis meegemaakt. Allez, het waren twee mensen die die 
inhoudelijk heel goed waren en die ook organisatorisch heel veel op zich namen. Dus wij 
konden eigenlijk bij elke vraag bij hen terecht. En ja, ik kon mij echt geen betere 
omkadering wensen.” 

- Organisatorische ondersteuning 
“We zeggen ze hebben ons ook heel veel ontlast van praktische zaken. Daar hebben we 
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allemaal niet veel aan moeten denken. Wij konden ons puur focussen op die interviews. 
(…) Maar we konden ons puur focussen op het inhoudelijke en dus dat scheelt ook. 

- Ervaring met context 
- Ervaring als CHanGE-deelnemer 
- Thematische omkadering en ondersteuning voor de campagne 

“Veel tips and tricks” 
” Ik denk aan de begeleiding en coördinatie cruciaal is, vooral om iedereen op voorhand 
op één lijn te krijgen. Moest ik gewoon met twee andere mensen naartoe gaan, denk ik 
dat we iets meer lukraak zouden te werk gaan, terwijl dat we nu al een visie hadden en 
ook weten dat er een project achter komt. Weten dat er nog een campagne volgt die 
volledig werkt.” 
“Ze hebben ons wel enorm veel gestuurd, maar de inhoudelijke keuzes waren wel voor 
ons. Wij konden altijd vragen stellen. Allee Loes en Johannes van UCOS hebben ons echt 
enorm veel ondersteund.” 

- Creatie van een veilige sfeer die diepgaande en persoonlijke gesprekken toelaat 
- UCOS-begeleiders nemen een ondersteunende rol op waardoor de eigenaarschap bij de 

studenten ligt 
Verantwoording DGD – Geleerde lessen 2018 (p. 2): “In 2019 brengen de educatieve 
medewerkers van CHanGE zelf eerst een bezoek aan de partnerlanden om relevante 
organisaties en actoren in kaart te brengen. Dit laat alleen toe om organisaties voor te 
bereiden op de ontvangst van de studenten, maar ook om het voorbereidingstraject van 
de deelnemers te optimaliseren.” 

- Aangereikte netwerk 
- Opvolging via Zoom 
- Belang van de begeleiding 

MTE (p. 35 – 36): “Wanneer deze twee deze activiteiten vergelijken met de voorbereiding 
die ze voor het CHanGE project ondergingen, schrijven ze aan CHanGE veel grotere 
diepgang en relevantie toe. Ze wijzen verder op de onontbeerlijkheid van de UCOS-
begeleiding voor het doorlopen van het traject, en het opdoen van dit kaliber van 
Zuidervaring. Enkele andere 36 deelneemsters maken nog de vergelijking met (minder 
ingrijpende) eerdere Zuidervaringen die ze in een ander verband mochten opdoen, ook in 
landen die ze met CHanGE opnieuw bezochten.” 

 

I.3 EFFECTEN VAN HET PROGRAMMA OP DE STUDENTEN – INTERMEDIATE 
OUTCOMENIVEAU 

Intermediate outcome: Studenten van het Vlaams hoger onderwijs stellen zich op als bewuste 
wereldburgers en zetten zich in voor internationale solidariteit 
 

I.3.1 Profiel van de respondenten 

 
Dit profiel behoort tot de groep van respondenten die hebben deelgenomen aan de online survey VL-
S2 (zie Bijlage 5). Voor de online bevraging voor de studenten zijn twee aparte vragenlijsten gebruikt 
(VL-S1 en VL-S2). VL-S1 (zie Bijlage 4) had betrekking tot de immediate outcome (~onmiddellijke 
effecten TIJDENS de deelname aan de UCOS-activiteit(en). VL-S2 (zie Bijlage 5) had betrekking tot de 
intermediate outcome (~tussentijdse effecten NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en). Of nog, de 
effecten tussen het verlaten van de UCOS-activiteit(en) en het meetmoment).  Het is belangrijk om op 
te merken dat voor VL-S2 beslist is om alleen studenten toe te laten tot de survey aangezien de 
intermediate outcome van het programma doelt op studenten. Het uitsluiten van afgestudeerden is 
een belangrijke verklaring voor het verschil in het aantal respondenten van beide vragenlijsten.   
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Deze vragenlijst is gestuurd op 11 maart 2022 met als deadline zondag 20 maart 2022. In die periode 
is ook een herinnering gestuurd. Wegens de karige feedback is besloten om de deadline met één week 
te verlengen tot 27 maart. Tijdens de verlengingsweek is ook een herinnering gestuurd. 56 mensen29 
(waarvan 2 afgestudeerde CHanGE-deelnemers) hebben de vragenlijst gestart.   
 
Grafiek 25: Studiestatus VL-S2 

 
 
 
Het gaat om 18 afgestudeerden en 38 studenten (zie Grafiek 25). Aangezien de afgestudeerden 
meteen naar het einde van de vragenlijst werden geleid bedraagt de steekproef van VL-S2 38 
respondenten. Van deze 38 respondenten hebben er 33 de vragenlijst volledig ingevuld. Ze deden dit 
gemiddeld op 26 minuten zoals te zien in Tabel 34.  
 
Tabel 34: Invultijd VL-S2 

 Invultijd 
(min.) 

MIN 6,7 
MAX 81,6 
GEM 26,1 
MED 21,6 

 
Wie zijn deze 38 respondenten? We konden 35 van de 38 respondenten via hun aliassen linken aan 
de algemene informatie gegeven in vragenlijst VL-S1. De volgende gegevens gaan dus over deze 35 
respondenten. Niet alle respondenten gaven informatie over alle velden wat de verschillen in de 
totalen verklaart.  
 
Het gaat om 29 vrouwen en 5 mannen (niemand duidde X aan en één respondent gaf geen geslacht 
aan) tussen 21 en 35 jaar oud (zie Grafiek 26 en Grafiek 27). De meeste respondenten zijn 24 jaar oud 
wat ook overeenkomt met de gemiddelde leeftijd in deze groep. De meeste van deze studenten 
studeren momenteel aan de UGent (14) of aan de KULeuven (11) (zie Grafiek 28). De meeste 
respondenten (12) zitten in hun eerste master of in hun tweede master (9) (zie Grafiek 29).  
 

 
29 De database telt 58 respondent-IDs, maar twee personen gaven geen enkel gegeven in. Vandaar dat we werken 
met een totaal aantal van 56 respondenten.  
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Grafiek 26: Geslacht per invulstatus vragenlijst 

 
 
Grafiek 27: Leeftijd per geslacht 

 
 
Grafiek 28: Huidige onderwijsinstelling 
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Grafiek 29: Huidig studieniveau 

 
 
In Grafieken 30 en 31 is respectievelijk te zien aan welke UCOS-activiteiten ze hebben deelgenomen 
en in welk jaar dit is gebeurd. We zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten (33) heeft 
deelgenomen aan de online voorbereidingsdag voor vertrek waarbij de reis werd georganiseerd door 
de onderwijsinstelling. 84% van de respondenten heeft deelgenomen aan zijn/haar laatste UCOS-
activiteit in 2021 (zie Tabel 35). Dit brengt ons tot 2 belangrijke opmerkingen: 
 

1. Er is geen of amper informatie in de vragenlijst over 2017, 2018 en 2019. Voor 2020 is er ook 
een ondervertegenwoordiging met slechts 10% van de respondenten die toen aan de UCOS-
activiteit hebben deelgenomen. 

2. Aangezien de meeste respondenten recent hebben deelgenomen aan de activiteiten van 
UCOS, is de afstand in tijd tussen de deelname en het meetmoment heel kort waardoor de 
effecten van de deelname wellicht voelbaarder zijn tegenover respondenten die langer 
geleden aan de activiteit hebben deelgenomen.  

 
Grafiek 30: Deelname aan UCOS-activiteiten 
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Grafiek 31: Periode van deelname aan (laatste) UCOS-activiteit(en) 

 

 
 
Tabel 35: Verdeling deelname aan UCOS-activiteiten over de 5 jaar 

 Alle 
respondenten 

(31) 

CHanGE-
deelnemers  

2017 0% / 
2018 3% / 
2019 3% / 
2020 10% / 
2021 84% / 

 
 

 

AANBEVELING 
Voor de meting van de intermediate outcomeniveu is besloten om geen afgestudeerden 
toe te laten. Dit had belangrijke gevolgen voor de responsratio omdat veel respondenten 
zijn uitgesloten voor de vragenlijst dat het intermediate outcomeniveau wou nagaan. 
Uiteindelijk zijn ze wel moeten toegelaten worden in het kwalitatieve luik gezien de lage 
respons ratio. Het is uiteindelijk niet nodig gebleken van hen uit te sluiten om goede 
inzichten te krijgen op de veranderingen op studenten. Omwille van het 5-jaarkarakter van 
het programma zal men in de toekomst wel afgestudeerden moeten opnemen bij de 
respondenten en ook extra inspanningen moeten doen om deze deelnemers te kunnen 
recontacteren na een aanzienlijke tijd om de meting op het intermediate niveau mogelijk 
te maken met vertegenwoordiging van alle programmajaren.  

 

I.3.2 Stellen studenten van het Vlaams hoger onderwijs zich evenzeer of meer op als bewuste 
wereldburgers ten opzichte van het moment dat ze de UCOS-activiteit verlieten? [EVS4] 

 
Dit is de vierde evaluatievraag zoals men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we de volgende 4 sub-evaluatievragen onderzocht:  
 
 EVS4.1 Is het niveau van WBC in de as WETEN verminderd/behouden/verhoogd?   

- EVS4.1.1 Welke manifestaties van de WBC in de as WETEN kan men observeren? 
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- EVS4.1.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau 
van bewust wereldburgerschap (as WETEN)?  

 EVS4.2 Is het niveau van WBC in de as VOELEN verminderd/behouden/verhoogd?   
- EVS4.2.1 Welke manifestaties van de WBC in de as VOELEN kan men observeren? 
- EVS4.2.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau 

van bewust wereldburgerschap (as VOELEN)? 
 EVS4.3 Is het niveau van WBC in de as HANDELEN verminderd/behouden/verhoogd?   

- EVS4.3.1 Welke manifestaties van de WBC in de as HANDELEN kan men observeren? 
- EVS4.3.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau 

van bewust wereldburgerschap (as HANDELEN)? 
 EVS4.4 Is er een verschil in evolutie tussen de 3 verschillende assen van WBC?   

- EVS1.4.1 Waarom? 
 

 

I.3.2.1 Is het niveau van WBC in de as WETEN verminderd/behouden/verhoogd? [EVS4.1] 

 
In de as WETEN van wereldburgerschapscompetenties maakt het programma een onderscheid tussen 
3 sub-assen: kennis, analysevermogen en visie. De vragenlijst (zie Bijlage 5: VL-S2: vragenreeks B1 – 
B3) ging na in hoeverre de respondenten een verandering (afname, behoud, toename) ervaarden NA 
hun deelname aan de UCOS-activiteiten. We spreken van tussentijdse verandering omdat het gaat om 
effecten tussen de deelname aan de activiteit(en) zelf en het meetmoment. M.a.w. het betreft hier 
effecten NA de deelname aan de UCOS-activiteit(en) (~intermediate outcome).  
Met het zicht op het meten van de indicator kijken we naar het percentage respondenten dat een 
behoud of een toename (licht of groot) aanduidde en dat dit behoud/deze toename linkt aan de 
deelname van UCOS-activiteiten. De benchmark voor de as WETEN ligt op minimaal 50% van de 
respondenten die een behoud of toename ondervinden dankzij de deelname aan de UCOS-
activiteit(en).  
 

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We kijken van rechts naar links om zo de toenames te kunnen identificeren via de licht- 
en donkergroene alsook het behoud via de grijze delen van de staven. De staven waarvan 
de groene en grijze delen over de rode lijn gaan, hebben de benchmark van de 
desbetreffende indicator gehaald.  

Om te weten wat de mate van toename is geweest bekijken we wat de verdeling is tussen 
de groene tinten van de staaf. Hoe donkerder de staaf hoe meer respondenten een sterke 
toename hebben aangeduid.   

We merken eveneens op dat niet alle respondenten op alle stellingen een antwoord 
hebben gegeven. Daarom is het belangrijk om het respondentenaantal goed in het oog te 
houden bij de interpretatie van de aangegeven percentages. Deze staan altijd aangegeven 
in de titels van de grafieken of naast de stellingen in de grafieken. 

 
 
KENNIS (vraag B1.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de kennis van de respondenten over vijf concepten (+ twee 
concepten voor de CHanGE-studenten) veranderd is NA hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We 
kijken naar het percentage respondenten dat een behoud of een toename (lichte toename en sterke 
toename samen) aangeeft in de kennis rond deze concepten en dat dit behoud/deze toename linkt 
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aan de deelname aan UCOS-activiteiten.  
 
Grafiek 32: Veranderingen in KENNIS 

 
 
Op drie uitzonderingen na geven alle respondenten voor alle concepten aan dat hun kennis is 
behouden of toegenomen (zie Grafiek 32). Meer nog, voor alle concepten geeft een ruime 
meerderheid van de respondenten (om en bij de 69%) aan dat ze een toename hebben ondervonden.   
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat f. mijn 
interpretatie van nieuwe informatie binnen de opgedane inzichten (78%) en c. mijn kennis over het 
concept privilege  (76%) het meeste zijn aangeduid door de respondenten. We zien eveneens dat de 
categorie van ‘lichte toename’ het meest is aangeduid bij 5 van de 6 niet-CHanGE-specifieke 
concepten.  
 
We merken eveneens op in de categorie van ‘sterke’ toenames dat er 3 elementen het meest naar 
voren komen, m.n. kennis over b. privileges (26%), e. ontwikkelingssamenwerking (24%) en f. 
interpretatie van nieuwe informatie (22%). 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Ik weet beter waarover ik spreek wanneer ik bepaalde concepten hanteer.” 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 “Ik wist veel al, weinig nieuwe info.” 
 “Over bepaalde onderwerpen had ik reeds uitgebreidere kennis, wat me zeker heeft geholpen 

gedurende mijn buitenlandse ervaring volgende op de voorbereidende UCOS-activiteit.” 
(omtrent mobiliteit) 

0%

0%

0%

3%

3%

0%

6%

0%

34%

37%

24%

26%

39%

22%

65%

76%
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34%

56%

24%

18%

16%

5%

26%

13%

24%

22%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. mijn kennis over het concept armoede (resp. = 38)

b. mijn kennis over het concept onderdrukking (resp. =
38)

c. mijn kennis over het concept privilege (resp. = 38)

d. mijn kennis over het concept racisme (resp. = 38)

e. mijn kennis over het concept
ontwikkelingssamenwerking (resp. = 38)

f. mijn interpretatie van nieuwe informatie binnen de
opgedane inzichten (resp. = 36)

g. mijn kennis over het concept gender (ChanGE-
project) (resp. = 17)

h. mijn kennis over het concept seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)…

B1.1 NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) is...

1 - sterk afgenomen 2 - licht afgenomen 3 - behouden 4 – licht toegenomen 5 – sterk toegenomen
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Wat betreft gender en SRGR, brengen we ter herinnering dat er geen CHanGE-deelnemers waren 
tussen de respondenten. Dit wil zeggen dat deze vragen door niet-CHanGE deelnemers zijn ingevuld. 
We kunnen er geen rekening mee houden aangezien deze set van vragen gericht waren naar CHanGE-
studenten, maar kunnen wel opmerken dat ongeveer 1/4 van de respondenten toch aangeeft dat er 
een toename is gebeurd. Waar we wel naar kunnen kijken zijn de toelichtingen die gedeeld zijn door 
de CHanGE-deelnemers tijdens de gesprekken: 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Kennis is zeker vooruitgegaan. Ik denk dat de thema's waar we met CHanGE mee bezig waren, 

waren al een belangrijk deel van mijn interesses, maar zijn wel heel sterk gegroeid door het project 
en zijn eigenlijk de kernthema's waarmee ik de andere dingen in mijn leven doe. Dat heeft dat wel 
heel erg versterkt.” 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
/ 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in kennis. Zoals we 
in Grafieken 44 en 45 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten aan dat het 
behoud (86%) of de toename (83%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten.  
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die over alle concepten heen een 
behoud of toename (lichte of sterke toename) aangeven in kennis bedraagt 99%.  

Van de 38 respondenten die de kennisvragen beantwoordden zijn er om en bij* de 22 
respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 22 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
86% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in kennis.  

Van de 38 respondenten die de kennisvragen beantwoordden zijn er om en bij* de 30 
respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 30 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
83% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
toename in kennis.  

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle concepten en over alle concepten heen.  

*Zoals men kan zien in de grafiek varieert het aantal respondenten per factor. 
 
ANALYSEVERMOGEN (vraag B2.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre het analysevermogen van de respondenten veranderd is NA hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van 26 stellingen (+ negen stellingen 
voor de CHanGE-studenten) die een aantal competenties weergeven op het vlak van 
analysevermogen. We kijken naar het percentage respondenten dat een behoud of een toename 
(lichte toename en sterke toename samen) aangeeft in analysevermogen en dat dit behoud/deze 
toename linkt aan de deelname van UCOS-activiteiten.  
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Grafiek 33: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (1/3) 
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Grafiek 34: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (2/3) 

 
 
Grafiek 35: Veranderingen in ANALYSEVERMOGEN (3/3) 

 
 
Op enkele uitzonderingen na (m.n. 6 van de 26 niet-CHanGE-specifieke stellingen) geven alle 
respondenten voor alle concepten aan dat hun analysevermogen is behouden of toegenomen (zie 
Grafieken 33, 34 en 35).  
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat bij 17 van de 
26 niet-CHanGE-specifieke stellingen, om en bij de 52% van de respondenten aangeeft dat ze een 
toename hebben ondervonden. In de categorie ontwikkelingssamenwerking noteren we de meeste 
aanduidingen van toename.  
 
We merken eveneens op in de categorie van ‘sterke’ toenames dat ‘q. Mijn vermogen om de eigen 
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onbewuste vooroordelen te ontdekken’ (24%) het meest naar voren komt en nauw en op gelijke wijze 
(21%) gevolgd door ‘h. Mijn vermogen om een onderscheid te maken tussen inzet en privileges’, ‘o. 
Mijn begrip van de misvattingen die rond racisme bestaan’, ‘u. Mijn vermogen om de motivatie van 
mijn reis te identificeren’ en ‘v. Mijn vermogen om de eigen vooroordelen over mijn reis te 
identificeren’. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 Verslag vragenlijst bij MTE 2019 (p. 12): “Bepaalde situaties hebben de stagiairs geprobeerd vanuit 

een ander perspectief te bekijken, om te begrijpen waarom mensen iets op een bepaalde manier 
aanpakken.” 

 “Door UCOS begon ik meer na te denken over mijn motivatie.”  
 “Veel geleerd over mijn eigen privilege en hoe ik dat kan ombuigen in iets waardoor ik verandering 

kan brengen zonder vanuit de houding van ‘Ik ga dat hier nu allemaal oplossen’, want niemand kan 
dat allemaal oplossen. En het is ook een beetje vanuit privilege dat je denkt dat je dat allemaal 
kunt oplossen, denk ik.” 

 “De UCOS-activiteit heeft me over bepaalde zaken wel meer doen nadenken. Na deze activiteit sta 
ik veel vaker stil bij mijn eigen keuzes en gedachten inzake globale onrechtvaardigheid.” 

 “Doordat ik een universitaire studie heb aangevat, een buitenlandse stage heb doorlopen en 
leerkracht geschiedenis ben, ben ik meer op de hoogte van mijn eigen keuzes rond globale 
onrechtvaardigheid.”  

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 “Er is niet veel veranderd in verband met dit inzicht.” 
 
Wat betreft gender en SRGR, brengen we ter herinnering dat er geen CHanGE-deelnemers waren 
tussen de respondenten. Dit wil zeggen dat deze vragen door niet-CHanGE deelnemers zijn ingevuld. 
We kunnen er geen rekening mee houden aangezien deze set van vragen gericht waren naar CHanGE-
studenten, maar kunnen wel opmerken dat er voor alle stellingen respondenten zijn die een toename 
hebben aangeven.  Waar we wel naar kunnen kijken zijn de toelichtingen die gedeeld zijn door de 
CHanGE-deelnemers tijdens de gesprekken: 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Ik denk dat eigen keuzes en gedrag ook gaat over reflecteren over wie jij bent als persoon en 

welke rol je speelt in de maatschappij. Ik denk dat dat voor mij een van de meest waardevolle 
dingen is geweest aan het project. Dat heeft deels ook te maken door het feit dat je samen zit met 
een groep van twaalf mensen die tot op een bepaald niveau eenzelfde wereldbeeld of een 
eenzelfde visie delen, waardoor ik merkte dat onze gesprekken direct heel diep gingen en enorm 
verrijkend waren zowel intellectueel als over heel persoonlijke zaken.  Ik denk dat dat op termijn 
voor mij het meest waardevolle geweest is en dat ik nog altijd heel erg koester. Omdat dat veel 
persoonlijke veranderingen voor mij teweeg heeft gebracht. Heel veel mezelf en heel veel dingen 
in vraag heeft doen stellen.” 

 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
/ 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was die bijdroeg aan het behoud of toename in analysevermogen. 
Zoals we in grafieken 46 en 47 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten 
aan dat het behoud (81%) of de toename (92%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-
activiteiten.  
 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
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Het gemiddelde van de percentages respondenten die over alle concepten heen een 
behoud of toename (lichte of sterke toename) aangeven in analysevermogen bedraagt 
99%.  

Van de om en bij* de 33 respondenten die de analysevragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 21 respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 
21 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
81% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in analysevermogen.  

Van de om en bij* de 33 respondenten die de analysevragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 23 respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 
24 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
92% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
toename in analysevermogen. 

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle concepten en over alle concepten heen.  

*Zoals men kan zien in de grafieken varieert het aantal respondenten per factor. 
 
VISIE (vraag B3.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de visie van de respondenten veranderd is NA hun deelname aan de 
UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van 11 stellingen (+ vier stellingen voor de CHanGE-
studenten) die een aantal competenties weergeven op het vlak van visie. We kijken naar het 
percentage respondenten dat een behoud of een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft in visie en hoeveel ervan dit behoud/deze toename linkt aan de deelname van UCOS-
activiteiten.  
 
Op enkele uitzonderingen na (m.n. 2 van de 11 niet-CHanGE-specifieke stellingen) geven alle 
respondenten voor alle stellingen aan dat hun visie is behouden of toegenomen (zie Grafiek 36).  
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat bij 11 van de 
11 niet-CHanGE-specifieke stellingen om en bij de 61% van de respondenten aangeeft dat ze een 
toename hebben ondervonden.  
 
Voor alle stellingen zijn er gelijkaardige toenames, maar ‘i. Mijn besef dat voordelen altijd aanwezig 
zijn’ (30%) werd het meeste aangeduid bij de ‘sterke’ toenames.  
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Grafiek 36: Veranderingen in VISIE 

 

 
 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 “Ik kijk met een bredere visie naar ontwikkelingslanden en wetende dat we ook zeer veel kunnen 

leren van daar.” 
 “Mijn visie op ontwikkelingssamenwerking is eigenlijk enorm veranderd. Waar ik voor mijn vertrek 

dacht dat het Westen veel bijdrage leverde aan de ontwikkeling van een land denk ik daar nu 
helemaal anders over. Ik vind ook dat ontwikkelingssamenwerking op een compleet andere manier 
aangepakt moet worden. Verder vind ik ook dat er voor een goede ontwikkelingssamenwerking 
een mentaliteitsswitch moet gebeuren aan de Afrikaanse zijde. Enkele voorbeelden: vb1. kledij die 
wij doneren wordt bijna gratis uitgedeeld aan mensen in de dorpen, terwijl de winkeltjes die zelf 
kledij maken en verkopen hierdoor moeten sluiten omdat ze niets meer verkopen, de mensen 
krijgen toch gratis kleren. vb2. Een NGO investeert geld in het bouwen van een waterput, zodat de 
vrouwen minder ver moeten wandelen, maar na een jaar ligt deze waterput er verlaten bij omdat 
ze het eigenlijk toch maar niets vinden en liever hun water uit de rivier gaan halen 2km verder. 
vb3. gezondheidszorg, zelfs met de middelen die aanwezig zijn weigeren ze om die correct te 
gebruiken. Epidurale verdoving zetten: ze hebben de middelen, ze hebben de bijscholingen en 
kennis om het correct te doen, maar ze doen het op hun eigen manier. gevolg: epidurale wordt 
vaak verkeerd gezet waardoor deze niet werkt en vrouwen dus zonder verdoving een keizersnede 
ondergaan. bv 4: veel mensen in de dorpjes hebben tegenwoordig een gsm, internet, kijken naar 
het nieuws. Ze hebben dus wel een idee van hoe relaties er aan toe gaan. Toch staat bijna iedereen 
nog achter het uithuwelijken van kinderen (13-14 jaar) en vinden ze het niet meer dan normaal 
dat vrouwen gewoon moeten zwijgen en kinderen op de wereld zetten, ... Dit is maar een greep 
van de voorbeelden waar ik momenteel op kan komen. Mijn idee over ontwikkelingshulp is dus 
volledig verandert. Ik vind dat we de Afrikaanse landen veel vrijer moeten laten om op hun eigen 
tempo te groeien. Want op dit moment hebben ze manieren om aan kennis en materiaal te komen, 
maar gebruiken ze dit niet of compleet verkeerd.” 
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Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
/ 
 
Wat betreft gender en SRGR, brengen we ter herinnering dat er geen CHanGE-deelnemers waren 
tussen de respondenten. Dit wil zeggen dat deze vragen door niet-CHanGE deelnemers zijn ingevuld. 
We kunnen er geen rekening mee houden aangezien deze set van vragen gericht waren naar CHanGE-
studenten, maar kunnen wel opmerken dat er voor alle stellingen respondenten zijn die een toename 
hebben aangeven. Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers zijn er geen bijkomende 
toelichtingen gekomen over de veranderingen (of behoud) in deze sub-as van het WETEN.  
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in visie. Zoals we in 
grafieken 48 en 49 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten aan dat het 
behoud (88%) of de toename (90%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten.  
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in visie bedraagt 99%.  

Van de om en bij* de 30 respondenten die de visievragen beantwoordden zijn er om en 
bij* de 17 respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 16 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
88% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in visie.  

Van de om en bij* de 30 respondenten die de visievragen beantwoordden zijn er om en 
bij* de 20 respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 20 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
90% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
toename in visie. 

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle concepten en over alle concepten heen.  

*Zoals men kan zien in de grafieken varieert het aantal respondenten per factor 
 
Tabel 36: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

 

As WETEN 

Gemiddelde van de percentages 
respondenten die die aangeven 

dat NA hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een 
toename is gebeurd in hun 
‘WETEN’ voor niet-CHanGE 

specifieke stellingen 
(of nog, gemiddelde van de 

percentages in de grijze, 
lichtgroene en donkergroene 

delen van de staven) 
 

% respondenten die 
aangeven dat deelnemen 
aan de activiteit(en) van 
UCOS een factor is voor 

het behoud of de 
toename 

Benchmark (= 50% voor 
succes en 80% voor groot 

succes) gehaald? 

Kennis 99% 
Behoud: 86% 

Toename: 83% 
Ja (succes) 

Ja (groot succes) 

Analysevermogen 99% 
Behoud: 81% 

Toename: 92% 
Ja (succes) 

Ja (groot succes) 
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Visie 99% Behoud: 88% 
Toename: 90% 

Ja (succes) 
Ja (groot succes) 

Gemiddelde 99% 
Behoud: 85% 

Toename: 88% 
Ja (succes) 

Ja (groot succes) 
 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
De gemiddeldes van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in kennis, analysevermogen en visie bedraagt 99%. 

Zoals men in de samenvattende Tabel 36 kan zien, geeft de overgrote meerderheid van de 
respondenten die de factorvragen beantwoordden aan, dat de deelname van aan de 
UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun behoud (86%, 81% en 88%) of toename (83%, 
92%, 90%) in respectievelijk kennis, analysevermogen en visie.  

Deze percentages overschrijden ruimschoots de benchmark van succes (50%) en zelfs 
groot succes (80%). 

 
I.3.2.1.1 Welke manifestaties van de WBC in de as WETEN kan men observeren? [EVS4.1.1] 

 
We hebben reeds in de toelichtingen bovenaan de manifestaties meegegeven over het WETEN indien 
deze konden gekoppeld worden aan een bepaalde sub-as van de as WETEN. We geven hier vervolgens 
een overzicht van de manifestaties of toelichtingen die naar boven kwamen tijdens de gesprekken of 
tijdens de documentstudie. Deze zijn algemener van aard. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  

/ 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 Verslag enquête uit MTE 2019 (p. 13): “Opvallend veel studenten gaven ook aan dat ze tijdens hun 

verblijf weinig of zelfs niet terugdachten aan wat ze tijdens de Voorbereidingsdag hebben geleerd 
of dat het te lang geleden is om hier een antwoord op te geven (44).” 

 Verslag enquête uit MTE 2019 (p. 15): “Het nut van de debriefing wordt over het algemeen iets 
minder hoog ingeschat dan de meerwaarde van de voorbereidingsdag. Ongeveer vier vijfde van 
de deelnemers aan een debriefingsessie vonden deze nuttig. We zien hierbij slechts een klein 
verschil tussen de meerwaarde van een debriefing van UCOS, waar 81,25 % het eens is met het 
nut van de sessie, en deze van de instelling van de student, waar 77,27 % van de deelnemers de 
sessie als nuttig beoordeeld.” 

 
Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers zijn er geen bijkomende toelichtingen gekomen 
over de veranderingen (of behoud) in het WETEN. 
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I.3.2.1.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau van 
bewust wereldburgerschap (as WETEN)? [EVS4.1.2] 

 
(vragen B1.2, B2.2, B3.2 uit VL-S2)  
 
Grafiek 37: Perceptie over verandering in het WETEN 

 
 
In de drie sub-assen van het WETEN (zie Grafiek 37) hebben alle respondenten aangeduid dat ze 
achten dat hun kennis, analysevermogen en visie hetzelfde is gebleven of verbeterd is. M.a.w. er is 
niemand die voelt dat er een verslechtering is geweest in het WETEN.  
 
De verdeling tussen het behoud en een verbetering is bijna gelijk. Iets meer respondenten geven een 
verbetering aan ten opzichte van het moment dat ze de UCOS-activiteiten verlieten. Met 55% is 
verbetering van de VISIE het meest aanwezig bij de respondenten. 
 

 

EVS4.1 Is het niveau van WBC in de as WETEN verminderd/behouden/verhoogd?   
Het is duidelijk dat het niveau van kennis, analysevermogen en visie rond de thema’s 
relevant voor wereldburgerschap bij zo goed als alle respondenten behouden of 
toegenomen is. Bovendien wordt de deelname aan de UCOS-activiteiten op overtuigde 
wijze gelinkt met dit behoud of toename. Bij deze groep respondenten wordt niet allen de 
benchmark van 50%, maar ook van 80% (voor groot succes) over alle competenties heen 
gehaald. 

 

I.3.2.2 Is het niveau van WBC in de as VOELEN verminderd/behouden/verhoogd? [EVS4.2] 

 
In de as VOELEN maakt het programma een onderscheid tussen 3 sub-assen-: interesse, motivatie en 
verantwoordelijkheidsgevoel. De vragenlijst (zie Bijlage 5: VL-S2: vragenreeks C1 – C3) ging na in 
hoeverre de respondenten een verandering (afname, behoud, toename) ervaarden NA hun deelname 
aan de UCOS-activiteiten. We spreken van tussentijdse verandering omdat het gaat om effecten tussen 
de deelname aan de activiteit(en) zelf en het meetmoment. M.a.w. het betreft hier effecten NA de 
deelname aan de UCOS-activiteit(en) (~intermediate outcome). 
Met het zicht op het meten van de indicator kijken we naar het percentage respondenten dat een 
behoud of een toename (licht of groot) aanduidde en dat dit behoud/deze toename linkt aan de 
deelname van UCOS-activiteiten. De benchmark voor de as WETEN ligt op minimaal 50% van de 
respondenten die een behoud of toename ondervinden dankzij de deelname aan de UCOS-
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activiteit(en).  
 
INTERESSE (vraag C1.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de interesse van de respondenten veranderd is NA hun deelname 
aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van zeven stellingen (+ twee stellingen voor de 
CHanGE-studenten) die de interesse weergeven in een aantal thema’s. We kijken naar het percentage 
respondenten dat een behoud of een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft 
in interesse en dat dit behoud/deze toename linkt aan de deelname aan UCOS-activiteiten.  
 
Grafiek 38: Veranderingen in INTERESSE 

 

 
 
Op enkele uitzonderingen na (m.n. twee van de zeven niet-CHanGE-specifieke stellingen) geven alle 
respondenten voor alle thema’s aan dat hun interesse is behouden of toegenomen (zie Grafiek 38).  
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat bij zeven van 
de zeven niet-CHanGE-specifieke stellingen om en bij de 77% van de respondenten aangeeft dat ze 
een toename hebben ondervonden. Interessetoename kwam het meeste voor over a. het gastland 
(90%) en b. problemen waar landen in het Globale Zuiden mee te maken krijgen (86%).  
 
Opmerkelijk is wel dat sterke toenames (donkergroene delen van de staven) vooral werden aangeduid 
wat betreft interesse voor a. het gastland en g. ontwikkelingssamenwerking.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Door via de UCOS-activiteit met andere personen in contact te komen, alsook door ervaringen 

die ik sindsdien heb opgedaan, ben ik meer gemotiveerd geworden om te leren over deze zaken.” 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
/ 
 
Wat betreft gender en SRGR, brengen we ter herinnering dat er geen CHanGE-deelnemers waren 
tussen de respondenten. Dit wil zeggen dat deze vragen door niet-CHanGE deelnemers zijn ingevuld. 
We kunnen er geen rekening mee houden aangezien deze set van vragen gericht waren naar CHanGE-
studenten, maar kunnen wel opmerken dat er voor alle stellingen bijna de helft van de respondenten 
een toename hebben aangeven. Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers zijn er geen 
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bijkomende toelichtingen gekomen over de veranderingen (of behoud) in deze sub-as van het VOELEN. 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in interesse. Zoals 
we in grafieken 50 en 51 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten aan dat 
het behoud (86%) of de toename (91%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten.  
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in interesse bedraagt 99%.  

Van de om en bij* de 29 respondenten die de interessevragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 14 respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 
14 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
86% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in interesse.  

Van de om en bij* de 22 respondenten die de interessevragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 22 respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 
23 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
91% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
toename in interesse. 

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle concepten en over alle concepten heen.  

*Zoals men kan zien in de grafieken varieert het aantal respondenten per factor. 
 
MOTIVATIE (vraag C2.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie van de respondenten veranderd is NA hun deelname 
aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van drie stellingen die een aantal competenties 
weergeven op het vlak van motivatie. We kijken naar het percentage respondenten dat een behoud 
of een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft in motivatie en dat dit 
behoud/deze toename linkt aan de deelname van UCOS-activiteiten.  
 
Grafiek 39: Veranderingen in MOTIVATIE 
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Bijna alle respondenten geven voor alle competenties aan dat hun motivatie is behouden of 
toegenomen (zie Grafiek 39).  
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat bij 3 van de 3 
stellingen om en bij de 69% van de respondenten aangeeft dat ze een toename hebben 
ondervonden. Motivatietoename kwam het meeste voor over b. om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige wereld via eigen acties (76%).  
 
In de categorie van ‘sterke’ toenames zien we geen grote verschillen.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
 “Ik heb het gevoel dat ik 'de eigen wil' en het egoïsme moet loslaten en mij moet focussen op wat 

ik van de mensen ter plaatse kan leren.” 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
/ 
 
Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers zijn er geen bijkomende toelichtingen gekomen 
over de veranderingen (of behoud) in deze sub-as van het VOELEN. 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in motivatie. Zoals 
we in grafieken 52 en 53 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten aan dat 
het behoud (92%) of de toename (90%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten.  
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in motivatie bedraagt 95%.  

Van de 29 respondenten die de motivatievragen beantwoordden zijn er om en bij* de 11 
respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 12 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
92% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in interesse.  

Van de 29 respondenten die de motivatievragen beantwoordden zijn er om en bij* de 20 
respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 21 
respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
90% aan dat de deelname aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun toename 
in motivatie. 

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle competenties en over alle competenties heen.  

*Zoals men kan zien in de grafieken varieert het aantal respondenten per factor. 
 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL (vraag C3.1 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de verantwoordelijkheidsgevoel van de respondenten veranderd is 
NA hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). Dit is gedaan aan de hand van drie stellingen die een 
aantal competenties weergeven op het vlak van verantwoordelijkheidsgevoel. We kijken naar het 
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percentage respondenten dat een behoud of een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft in verantwoordelijkheidsgevoel en dat dit behoud/deze toename linkt aan de deelname van 
UCOS-activiteiten.  
 
Grafiek 40: Veranderingen in VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 

 

 
 
Bijna alle respondenten geven voor alle thema’s aan dat hun verantwoordelijkheidsgevoel is 
behouden of toegenomen. Voor 2 van de 3 stellingen is dat zelfs voor alle respondenten het geval (zie 
Grafiek 40).  
 
Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat bij drie van de 
drie stellingen om en bij de 56% van de respondenten aangeeft dat ze een toename hebben 
ondervonden. Toename in verantwoordelijkheidsgevoel kwam het meeste voor ‘a. om bij te dragen 
aan een meer rechtvaardige wereld via eigen keuzes’ (60%).  
 
In de categorie van ‘sterke’ toenames zien we geen grote verschillen. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  

/ 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 / 
 
Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers zijn er geen bijkomende toelichtingen gekomen 
over de veranderingen (of behoud) in deze sub-as van het VOELEN. 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in motivatie. Zoals 
we in grafieken 54 en 55 kunnen zien geeft een overgrote meerderheid van de respondenten aan dat 
het behoud (80%) of de toename (88%) te wijten is aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten. 
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in verantwoordelijkheidsgevoel bedraagt 99%.  

Van de 30 respondenten die de verantwoordelijkheidsvragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 14 respondenten die de factorvragen voor ‘behoud’ hebben ingevuld. Van de 
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15 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
80% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
behoud in verantwoordelijkheidsgevoel.  

Van de 30 respondenten die de verantwoordelijkheidsvragen beantwoordden zijn er om 
en bij* de 16 respondenten die de factorvragen voor ‘toename’ hebben ingevuld. Van de 
17 respondenten die factor ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ aanduidden gaf 
88% aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun 
toename in verantwoordelijkheidsgevoel. 

De benchmark van minimaal 50% van de respondenten die een behoud of toename 
aangeven is bereikt voor alle concepten en over alle concepten heen.  

*Zoals men kan zien in de grafieken varieert het aantal respondenten per factor 
 
Tabel 37: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

As VOELEN 

Gemiddelde van de percentages 
respondenten die die aangeven 

dat NA hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een 
toename is gebeurd in hun 
‘VOELEN’ voor niet-CHanGE 

specifieke stellingen 
(of nog, gemiddelde van de 

percentages in de grijze, 
lichtgroene en donkergroene 

delen van de staven) 
 

% respondenten die 
aangeven dat deelnemen 
aan de activiteit(en) van 
UCOS een factor is voor 

het behoud of de 
toename 

Benchmark (= 50% voor 
succes en 80% voor groot 

succes) gehaald? 

Interesse 99% 
Behoud: 86% 

Toename: 91% 
Ja (succes) 

Ja (groot succes) 

Motivatie 95% Behoud: 92% 
Toename: 90% 

Ja (succes) 
Ja (groot succes) 

Verantwoordelijkheids-
gevoel 99% 

Behoud: 80% 
Toename: 98% 

Ja (succes) 
Ja (groot succes) 

Gemiddelde 98% 
Behoud: 86% 

Toename: 93% 
Ja (succes) 

Ja (groot succes) 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
De gemiddeldes van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke) toename aangeven in interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel 
bedraagt 98%.  

Zoals men in de samenvattende Tabel 37 kan zien, geeft de overgrote meerderheid van de 
respondenten die de factorvragen beantwoordden aan, dat de deelname van aan de 
UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun behoud (86%, 92% en 90%) of toename (91%, 
90%, 88%) in respectievelijk interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel.   

Deze percentages overschrijden ruimschoots de benchmark van succes (50%) en zelfs 
groot succes (80%). 
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I.3.2.2.1 Welke manifestaties van de WBC in de as VOELEN kan men observeren? [EVS4.2.1] 
 
We hebben reeds in de toelichtingen bovenaan de manifestaties meegegeven over het VOELEN indien 
deze konden gekoppeld worden aan een bepaalde sub-as van de as VOELEN. We geven hier vervolgens 
een overzicht van de manifestaties of toelichtingen die naar boven kwamen tijdens de gesprekken of 
tijdens de documentstudie. Deze zijn algemener van aard.   
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken:  
/ 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten in de vragenlijst of tijdens de gesprekken: 
 “Na mijn reis en het delen van de verhalen, blijven bepaalde zaken nog steeds hetzelfde. Dingen 

die je bijblijven en je gevoel daarnaartoe zal niet veranderen.” 
 
Vanuit de gesprekken met de CHanGE-deelnemers hebben we de volgende toelichtingen gekregen 
over de veranderingen (of behoud) in het VOELEN: 
 “Dus mijn kennis, mijn analyse, vermogen, mijn visie is redelijk stabiel gebleven. Maar in mijn 

voelen, wow, daar zijn er heel veel dingen veranderd.” 
 

I.3.2.2.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau van 
bewust wereldburgerschap (as VOELEN)? [EVS4.2.2] 

 
(vragen C1.2, C2.2, C3.2 uit VL-S2)  
 
Grafiek 41: Perceptie over verandering in het VOELEN 

 
 
In de drie sub-assen van het VOELEN hebben alle respondenten aangeduid dat ze achten dat hun 
interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel hetzelfde is gebleven of verbeterd is. M.a.w. er 
is niemand die voelt dat er een verslechtering is geweest in het VOELEN (zie Grafiek 41).  
 
De verdeling tussen het behoud en een verbetering is bijna gelijk bij motivatie. De meest uitgesproken 
verschillen zien we in de interesse en het verantwoordelijkheidsgevoel. Iets meer respondenten geven 
een verbetering aan ten opzichte van het moment dat ze de UCOS-activiteiten verlieten. Met 59% is 
verbetering van de INTERESSE het meest aanwezig bij de respondenten. 
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EVS4.2 Is het niveau van WBC in de as VOELEN verminderd/behouden/verhoogd?   
Het is duidelijk dat het niveau van interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel 
rond de thema’s relevant voor wereldburgerschap zo goed als bij alle respondenten 
toegenomen of behouden is. Bovendien wordt de deelname aan de UCOS-activiteiten op 
overtuigde wijze gelinkt met dit behoud of toename. Bij deze groep respondenten wordt 
niet allen de benchmark van 50%, maar ook van 80% (voor groot succes), over alle 
competenties heen gehaald. 

 

I.3.2.3 Is het niveau van WBC in de as HANDELEN verminderd/behouden/verhoogd? [EVS4.3] 

 
In de as HANDELEN van wereldburgerschapscompetenties maakt het programma geen onderscheid 
tussen bepaalde sub-assen zoals voor de andere assen. 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre het handelen van de respondenten veranderd is NA hun deelname 
aan de UCOS-activiteit(en. Dit is gedaan aan de hand van 19 stellingen die een aantal competenties 
weergeven op het vlak van handelen. We kijken naar het percentage respondenten dat een behoud 
of een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft in het handelen en dat dit 
behoud/deze toename linkt aan de deelname van UCOS-activiteiten.  
 
Grafiek 42: Veranderingen in het HANDELEN 

 
 
Bijna alle respondenten geven voor alle thema’s aan dat hun handelen is behouden of toegenomen. 
Voor 9 van de 19 stellingen is dat zelfs voor alle respondenten het geval (zie Grafiek 42).   
 



  

Pagina 112 van 368 
 

Eindverslag  

Als we kijken naar de categorie van toename (groene delen van de staven), zien we dat om en bij de 
61% van de respondenten aangeeft dat ze een toename hebben ondervonden. Toename in het 
handelen kwam het meeste voor in D4.g. Het aanpassen van mijn communicatie in interculturele 
relaties (81%), gevolgd door D3.a. Het interpreteren van nieuwe informatie binnen de opgedane 
inzichten (78%). Op een gedeelde 3de plaats met 75% vinden we D4.c. Het nemen van een lerende 
houding en D4.i. Het kunnen samenwerken met respect voor diversiteit.  We merken tevens op dat 
het behoud prominenter is voor de competenties rond het delen van inzichten en ondersteunen van 
initiatieven. 
 
In de categorie van ‘sterke’ toenames (donkergroene delen van de staven) zien we een duidelijke 
uitschieter in D4.e. Het identificeren van hoe vooroordelen een invloed kunnen hebben op de relatie 
met anderen (34%) gevolgd door D4.g. Het aanpassen van mijn communicatie in interculturele 
relaties en D4.i. Het kunnen samenwerken met respect voor diversiteit. Bij deze laatste twee 
stellingen hebben 31% van de respondenten een sterke toename aangeduid. 
 
Om de indicator te kunnen meten kijken we eveneens of de respondenten aangaven dat de deelname 
van de UCOS-activiteiten een factor was dat bijdroeg aan het behoud of toename in hun handelen. 
Door een hiaat in de vragenlijst (de reeks van factoren rond het handelen is niet opgenomen) kunnen 
we niet nagaan of de deelname aan UCOS-activiteiten een factor was voor dit behoud en toename, 
en in welke mate. Bij het ontdekken van deze hiaat zijn de factorvragen voor het handelen toegevoegd, 
maar er zijn geen respondenten die deze vragen nog hebben beantwoord. We hebben dit echter 
opgevangen door de gesprekken met de respondenten. Zoals men later in het document zal kunnen 
lezen als we het hebben over de factoren die tot de verandering hebben geleid, hebben we kunnen 
opmaken dat veel van de manifestaties in het handelen een effect zijn van hun deelname. Een 
belangrijke nuance die men in het achterhoofd moet houden is de volgende: uit de getuigenissen 
konden we niet opmaken welke manifestatie precies gelinkt is aan de deelname van UCOS-activiteiten, 
maar wel -algemeen gesteld- welke UCOS-kenmerken voor deze link hebben gezorgd.   
 
Tabel 38: Overzicht van de deelconclusies omtrent de indicator 

As HANDELEN 

Gemiddelde van de percentages 
respondenten die die aangeven 

dat NA hun deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS een 
toename is gebeurd in hun 

‘HANDELEN’ voor niet-CHanGE 
specifieke stellingen 

(of nog, gemiddelde van de 
percentages in de grijze, 

lichtgroene en donkergroene 
delen van de staven) 

 

% respondenten die 
aangeven dat deelnemen 
aan de activiteit(en) van 
UCOS een factor is voor 

het behoud of de 
toename 

Benchmark (= 50% voor 
succes en 80% voor groot 

succes) gehaald? 

Handelen 98% 

Behoud: informatie niet 
beschikbaar vanuit de 

vragenlijst 
Toename: informatie niet 

beschikbaar vanuit de 
vragenlijst 

Vermoeden dat ten 
minste de benchmark van 

50% gehaald is 
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CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of 
sterke toename) aangeven in het handelen bedraagt 98% (zie Tabel 38). 

Door het ontbreken van gegevens over de factoren voor het handelen beschikken we niet 
over een parameter om conclusies te kunnen trekken vanuit de vragenlijst. Rekening 
houdend met de sterke aanwezigheid van UCOS als factor voor behoud of toename in de 
andere wereldburgerschapscompetenties (WETEN en VOELEN), de resultaten op 
immediate niveau en met de informatie uit de gesprekken met de deelnemers hebben we 
echter aanwijzingen dat dit handelen wel beïnvloed is door de deelname aan de UCOS-
activiteit(en). We hebben een sterk vermoeden dat de benchmark van 50% voor succes 
zou moeten kunnen gehaald zijn, maar dit kunnen we helaas niet bevestigen.   

 
I.3.2.3.1 Welke manifestaties van de WBC in de as HANDELEN kan men observeren? [EVS4.3.1] 

 
In het volgende overzicht proberen we de manifestaties waar mogelijk te bundelen volgens de 
competenties zoals bevraagd in de online survey (zie Bijlage 4). Dit overzicht is gebaseerd op de 
toelichtingen van de respondenten van de online survey, onze gesprekken met de respondenten en 
de documentstudie.  
 
KEUZES (vraag D1.a en D1.a.1 uit vragenlijst VL-S2) 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “Verder gaven 21 studenten aan dat zij op nog andere 

manieren actie hebben ondernomen na hun terugkeer (zie fig. 20), het gaat hier o.a. om: Nieuwe 
studiekeuze om mensen in België te helpen; Beroepskeuze geïnspireerd door de ervaring in het 
Zuiden.” 

 
GEDRAG (vraag D2.a en D2.a.1 uit vragenlijst VL-S2) 
Kennisverdieping 
 “Aan de hand van boeken en documentaires verdiep ik me langzamerhand verder in deze zaken 

sinds de UCOS-activiteit.” 
 “Eerste UCOS stage gevolgd en sindsdien ben ik eigenlijk direct op Instagram en Facebook al die 

dingen zowat beginnen volgen.” 
 “Voornamelijk podcasts beginnen luisteren omdat dat heel toegankelijk is. Je kunt ondertussen 

ook andere dingen doen. Maar ook documentaires. Klinkt nu zo megacliché, maar ben Canvas 
beginnen volgen. Documentaires van Rudi Vranckx en iets minder bekende journalisten.” 

 “Lezingen beginnen volgen over deze topics.” 
 
(Zelf)kritische houding 
 “Van hoe kritischer voor uzelf zijn ook. Men is altijd kritisch naar een ander toe. Maar ik ben ook 

wel kritischer naar mezelf geworden en gewoon in bewustwording van alles. Ik denk twee keer na 
voor ik het zeg of over de manier waarop ik dingen zeg.” 

 
Anders reageren 
 “Ik bekijk zaken meer in de context. Ik reageer veel minder impulsief en minder vanuit een 'witte, 

blanke' bril.” 
 “Ik ben mondiger geworden door alle ongelijkheid en armoede die ik gezien heb in Afrika, maar ik 

denk niet dat dit veranderd is sinds mijn terugkomst naar België. Er zijn altijd mensen die zich niet 
interesseren in wereldproblemen, dus daar steek ik ook geen energie in om ze hierover mijn 
inzichten te vertellen.” 

 “Ik zal nu langer nadenken over hoe gepast reageren in een situatie, eerst nadenken wat hun 



  

Pagina 114 van 368 
 

Eindverslag  

beweegredenen als cultuur zijn. Ook hun kant van het verhaal achterhalen. 
 “Ik ben zo een beetje van een passieve by stander naar een actievere by stander geworden. Ik 

reageer op dingen wat ik vroeger niet zou gedaan hebben, ook al was ik niet akkoord binnen mijn 
familie. Of als mensen in hun woordgebruik iets zeggen waar ik het niet akkoord mee ben, zal ik 
wel rap zeggen. Ik zal een beetje erop wijzen.” 

 “(tijdens het gesprek) We zijn altijd over ontwikkelingssamenwerking gaan praten. Ik vind dat zo'n 
raar woord. Sorry, ik ga echt zo heel de tijd de ambetante uithangen. Omdat dat zo lijkt dat er 
landen zijn die moeten ontwikkeld worden en dat wij al klaar zijn met ontwikkelen of zoiets. De 
wereldverhoudingen zitten zo scheef dat wij ervoor zorgen dat mensen niet kunnen ontwikkelen 
of anders ontwikkelen. En dat is niet aan ons om te zeggen wie dat er moet ontwikkelen.” 

----- 
 “Ik zou nog steeds niet durven reageren uit angst dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor 

mezelf.” 
 
Professionele activiteiten 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “Verder gaven 21 studenten aan dat zij op nog andere 

manieren actie hebben ondernomen na hun terugkeer (zie fig. 20), het gaat hier o.a. om:  
 » Het onderzoek in het Zuiden verderzetten vanuit België;” 
 “Door in het buitengewoon onderwijs te staan zie ik dat ook wel een beetje als een 

ontwikkelingssamenwerking. Vooral de school waar ik dan sta. Zij moeten vooral hun gedrag onder 
controle krijgen om zo ook hun plekje te vinden in onze maatschappij, wat niet altijd even simpel 
is. Dus vind ik dat wel leuk dat ik op die manier ook kan bijdragen aan hun ontwikkeling dan en dat 
we daar samen kunnen aan werken;” 

 “Ik wil met ontwikkelingssamenwerking verder gaan. Ja, ik studeer bijna af dus ik ben ook op zoek 
naar een job. Ik volg die instellingen op waar dat ontwikkelingssamenwerking in terugkomt.”  

 
Omgaan met anderen 
 “Hier doe ik extra mijn best om vriendelijk te zijn tegen de mensen net door mijn 

onrechtvaardigheidsgevoel.” 
 “Ik probeer meer open te staan voor dialoog en minder snel mensen te veroordelen, negeren of 

ontlopen.” 
 “Men denkt altijd dat er iets vanuit de politiek moet ondernomen worden wat ook wel waar is. 

Maar ik denk dat wij zelf ook wel onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor gewoon, in het 
dagelijkse leven. Door een aangename samenleving in België te creëren kunnen we dat ook al 
doen. Dus ik ben wel erop beginnen letten. Da's dan vooral het handelen.” 

 “We voelen aan dat het verhaal rond nederigheid aanslaat alsook het verhaal rond hoe dat men 
kijkt en hoe dat men omgaat met de moeilijkheden rond armoede. Dat is iets wat wij in een 
debriefing heel vaak terug horen van “Ja, dat is ons echt bijgebleven. En wij zijn echt op een meer 
waardige manier, op een meer respectvolle manier met mensen in armoede omgegaan. Wij 
begrijpen ook de moeilijkheden van armoede en die impact op mensen” en dus dat we daar op 
een andere manier naar kijken. Dat zeker. Ik denk dat ook de boodschappen rond racisme zeker 
blijven nazinderen, want dat hoor ik ook terug op een debriefing.” (Team UCOS) 

 
Omgaan met anderen (van een andere cultuur) 
 “Ik heb wel veel geleerd over de verschillende culturen en hoe je ermee moet omgaan.” 
 “een verantwoordelijkheidsgevoel om mensen van daar die naar hier komen om dat ook te geven. 

Omdat ik zo dankbaar ben dat ik dat daar heb gekregen, dat ik dat nu ook wil teruggeven.” 
 “Studenten of mensen die hier komen werken of op de universiteit waar ik werk om die eens mee 

te nemen naar dingen typisch van België of hen dan te trakteren op frietjes van hier of zo. Kan een 
grote meerwaarde zijn voor hun en een kleine daad van mij. Het zijn maar kleine stapjes, maar ik 
hoop dat ik daardoor iets kan doen.” 
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Consumptiegedrag 
 “Kleren beginnen brengen naar de kringloopwinkel brengen. Vroeger ging ik al rap naar het 

containerpark omdat ik dacht: ‘Dat moet weg. We moeten ervan af zijn, maar ik ben veel meer 
moeite beginnen doen. Vroeger zou ik de gemakkelijkste weg gekozen hebben en gewoon naar 
het containerpark gereden zijn en dat weggesmeten hebben.” 

 “Hier koop ik vaker bij mensen van lokale kraampjes.” 
 

Tijdens mobiliteit 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 12): “(…) heeft de Voorbereidingsdag geholpen bij het omgaan en 

kennismaken met de plaatselijke bevolking (28), zoals contacten leggen met collega’s en 
medestudenten en het aangaan van vriendschappen.”  

 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 12-13): “(…) merkten zij ook een grote kloof tussen arm en rijk of 
veel daklozen op in hun gastland, wat hen herinnerde aan hoe om te gaan met armoede. (17)” 

 “De UCOS-sessie is heel lang geleden (2J) toch heb ik hier blijvende herinneringen aan (zoals geen 
foto's nemen en deze op je Instagram zetten).” 

 “Ben veel meer beginnen letten op de beelden die ik deel over mensen: Is het wel respectvol om 
ze zo te vertonen?”  

 “Tijdens mijn activiteit van UCOS werd ook de nadruk gelegd op het belang van waardigheid en 
wat waardig handelen kan betekenen voor de lokale bevolking (ondanks gevoelige en vaak politiek 
complexe omstandigheden). Dit heeft een grote indruk op mij achtergelaten. Ik heb deze les 
meegenomen naar mijn werk tijdens de stage en hier steeds sterk op ingespeeld tijdens mijn 
volledige periode in het buitenland.” 

 “UCOS heeft veel informatie verschaft over hoe de situatie hier zou zijn om ons goed voor te 
bereiden en daardoor ga je toch je gedrag licht aanpassen.” 

 “Ik heb zeker geleerd om te gaan met de verschillen op de werkvloer en hoe anders we dingen 
aanpakken. Alleen is het jammer dat mijn hoofdbegeleider absoluut niets deed om zich een beetje 
aan te passen aan mijn manier van werken en ideeën.” 

 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 12): Ook heeft het (de voorbereidingsdag) hen geleerd beter om 
te gaan met cultuurverschillen (25), wanneer het gaat om respect voor andere normen, waarden 
en gewoonten en waar nodig zich aan te passen 

 “Het is duidelijk dat de training een impact had. De studenten zeiden: “Ja, ik ben de situaties waar 
je ons voor gewaarschuwd hebt tegengekomen en ik denk dat ik daar beter in gehandeld heb”. 
Langs de andere kant zijn er ook situaties dat zij meemaken waar we ook voor gewaarschuwd 
hebben, maar een student onthoudt niet alles.” (Team UCOS) 

 
ANDERS REAGEREN ALS MEN GETUIGE IS VAN ONDERDRUKKING (vraag D3.b uit VL-S2) 
 “Ik zal sneller proberen anderen te wijzen op hun onrechtvaardig gedrag t.o.v. andere personen.” 
 “Ik ben mondiger en zal sneller reageren als er iets oneerlijk verloopt.” 
 “Ik zie bijvoorbeeld het duidelijke verschil tussen een actieve en passieve houding inzake anti-

racisme. Hierdoor bemerk ik wel dat ik anders reageer.” 
 “Ik leerde hoe ik gepast kan reageren op bepaalde situaties.” 
 
NIET OPLEGGEN VAN EIGEN DENKKADERS (vraag D4.d uit VL-S2) 
 “Het is belangrijk om niet naar daar te gaan met de gedachte om hen iets bij te leren, maar om 

wederzijds van elkaars kennis te leren en implementeren.” 
 
AANPASSEN VAN COMMUNICATIE IN INTERCULTURELE RELATIES (vraag D4.g uit VL-S2) 
 “Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat het belangrijk is om een open dialoog aan te gaan. Bijvoorbeeld 

bij het hebben van frustraties of het communiceren in interculturele relaties.”  
 
DELEN VAN INZICHTEN MET DIRECTE OMGEVING (vraag D5.a en D5.a.1 uit VL-S2) 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “De initiatieven die de studenten hebben ondernomen, 
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betreffen in de meeste gevallen een presentatie of lezing over de Zuidervaring (106).” 
 “Ik praat af en toe over hoe het was tijdens mijn buitenlandse stage.” 
 “Ik vind het geweldig om te vertellen over mijn ervaring in het Zuiden. Het geeft me het gevoel 

een wereldburger te zijn met een veel bredere blik op de wereld.” 
 “Ik heb erover gepraat met familie en met mensen uit mijn richting.” 
 “Mijn omgeving heeft bepaalde vooroordelen om als blank meisje naar Oeganda te gaan. Ik zal 

deze beter kaderen naar hen toe door meer uitleg te geven over mijn gastland.” 
 “Ik heb dit vooral met mijn ouders gedeeld omdat zij zeer benieuwd waren naar hoe mijn 

voormiddag verlopen was. Ik heb het vooral gehad over het feit dat je je persoonlijke identiteit 
niet mag verliezen, maar soms wel moet opletten met de dingen die je zegt (bijvoorbeeld niet 
gelovig zijn kan in het gastland een zeer grote taboe zijn).” 

 “Ik heb nadien erover gesproken met mijn ouders, om een bredere visie te hebben.” 
 “Armoede, racisme en ontwikkelingssamenwerking... vooral op mijn werk komen die thema's ook 

wel echt naar voren omdat onze school heel multicultureel is. Bijvoorbeeld de ramadan is nu bezig 
en dan vind ik het wel fijn om van de leerlingen te leren en dan om met hen te delen van ik heb 
ook eens een half jaar in een andere land gewoond met ook andere gewoonten. Dan zijn ze daar 
wel door geboeid.” 

 
DELEN VAN INZICHTEN MET INDIRECTE OMGEVING (vraag D6.a en D5.a.1 uit VL-S2) 
 MTE (p.12): “Indicator 3: Het aantal studenten dat in navolging van de werking van UCOS zelf in 

actie kwam voor internationale solidariteit met het Zuiden en voor duurzame ontwikkeling. De 
studenten die meegeteld werden voor deze indicator zijn degene die in de enquête ‘ja’ 
antwoordden op vraag 3.4 Eigen Initiatieven: “Heb jij zelf iets ondernomen na je terugkeer?”. De 
respondenten die positief antwoordden specifieerden wat ze hadden ondernomen in vraag 3.5. 
Daar bleek dat het vooral een presentatie of lezing over de eigen Zuidervaring betreft.” 

 
INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN (vraag D7.a en D7.a.1 uit VL-S2) 
In het Globale Zuiden: 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “Een belangrijk aantal studenten koos ervoor om het 

bezochte project in het Zuiden verder financieel te ondersteunen (38) of om zich te engageren 
voor vrijwilligerswerk bij een organisatie die een link heeft met het Zuiden (20). (…)” 

 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “Verder gaven 21 studenten aan dat zij op nog andere 
manieren actie hebben ondernomen na hun terugkeer (zie fig. 20), het gaat hier o.a. om: (…) 
Deelnemen aan beurzen of infodagen; Creëren van een poster of een filmpje om het project voor 
te stellen; Terugkeren naar het project om daar verder te werken; De rol van ambassadeur van het 
project opnemen of anderen overtuigen om ook voor het project te werken.” 

 
In België: 
 “Nu in België ben ik dan teruggekomen en dan heb ik eigenlijk even dat thema losgelaten omdat 

ik even niet wist wat ik moest doen. Dan is toen de hongerstaking begonnen vorige zomer van 
mensen zonder papieren aan de Begijnhofkerk te VUB. En nu ben ik daarna gegaan en heb ik dat 
eigenlijk ondersteund vanuit mijn privilege.” 

 “Groep ‘Zonder honger naar bed’. Dus elke keer als ik dan een potje over heb, dan zet ik dat 
daarop. Op die vlakken ben ik wel echt nog meer betrokken en zorgzaam voor een ander. Als ik 
het eens te veel heb, dan kan ik het maar beter aan iemand anders geven. In dat opzicht is er wel 
op vlak van armoede dan misschien nog het meest veranderd op vlak van voelen.” 

 “Ik steek mijn tijd en energie in acties die van onderuit groeien vanuit mensen zonder papieren in 
België. Als ik kijk naar dat globale kader… ik kan mij daar heel hard verdrietig en boos om maken. 
En dan ben ik echt boos op hoe de wereld werkt. Maar dat geeft mij een handvat omdat ik weet 
dat het ook hier in België heel onrechtvaardig is en ik vanuit mijn thuissituatie er ook gewoon iets 
aan kan doen. En dat ik daarvoor niet moet reizen naar een ver land (…).” 
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Wereldwijd: 
 “Bestuurslid geworden van een (studenten)organisatie die zich inzet voor toegang tot veilige en 

kwalitatieve chirurgie wereldwijd.” 
 “Ik was reeds actief in Oxfam. Eigenlijk al heel lang, maar nu al wel meer gemotiveerd sinds UCOS 

om in te zetten op eerlijke handel.” 
 
INITIATIEVEN ORGANISEREN (vraag D8.a en D8.a.1 uit VL-S2) 
 “Ik heb verschillende dingen gekocht voor te delen en mensen beter te verzorgen.” 
 “Ik heb een theaterstuk mee georganiseerd samen met mensen zonder papieren die in 

hongerstaking zijn gegaan in de vorige zomer.” 
 Verslag vragenlijst MTE 2019 (p. 22-23): “Verder gaven 21 studenten aan dat zij op nog andere 

manieren actie hebben ondernomen na hun terugkeer (zie fig. 20), het gaat hier o.a. om: 
Organiseren van een benefietquiz; Starten van een eigen project in het Zuiden; (…).” 

 
ANDERE 
 “Ik heb bijvoorbeeld een jongere broer en ik ben hem echt aan stimuleren om die kans aan te 

nemen. Dat heeft mijn leven op zoveel aspecten veranderd, ook gewoon als persoon. Ik ben daar 
echt opgebloeid.” 

 
In het volgende overzicht zullen we stilstaan bij de manifestaties die we geïdentificeerd hebben voor 
de CHanGE-studenten tijdens onze gesprekken met hen en onze documentstudie.  
 
KEUZES (vraag D1.a en D1.a.1 uit vragenlijst VL-S2) 
 “Keuze voor nieuwe studies in gender en diversiteit.” 
 “Het werk dat je kiest om te doen.” 
 “Ik wou sowieso in het middenveld geraakt zijn, maar zonder CHanGE misschien eerder de richting 

van duurzaamheid zou zijn uitgegaan (i.p.v. gender).” 
 “Wat ik kies te ondersteunen of te delen op mijn social media. Welke acties ikzelf ondersteun om 

ze meer een stem te geven.” 
 
GEDRAG (vraag D2.a en D2.a.1 uit vragenlijst VL-S2) 
Kennisverdieping 
 “Ik heb meer gelezen over het klimaat.” 
 “Meer naar events gaan over het klimaat.” 
 
Anders reageren 
 “Ik denk dat ik daar heel veel ook wel vooruitgang in heb geboekt en dat merk ik ook door te 

spreken met mijn omgeving in dat ik heel vaak de persoon ben die met irritante argumenten komt, 
die bepaalde dingen van een standaard medium kan ontkrachten. Dus ik denk dat ik daar ja ook 
wel heel erg ben in vooruitgegaan.” 

 “Ik ben mondiger geworden, eerst en vooral naar mijn familie, maar ook in mijn opleiding. Ik heb 
heel concreet aangekaart dat ik vind dat er dat er lacunes zijn in de opleiding en hoe dat die voor 
mij zouden moeten opgevuld worden. Ik ben ik heel fier dat ik dat allemaal op tafel heb kunnen 
leggen in een vrij grote groep en ook ten opzichte van iemand die echt werkt aan de universiteit.” 

 “Qua skills is er ook wel het een en het andere in gang gezet. Zo denk ik dat het bij CHanGE de 
eerste keer was dat ik als ik een spreker geweest ben of moderator geweest ben of gesprekken 
begeleid heb. En dat doe ik nu ook. Of probeer ik nu ook vaker te doen omdat ik dat iets fijn vind. 
Omdat ik voel dat ik daar nog veel in kan leren.” 

 “Het leren en het leren durven om hun mening en hun visie te geven, genuanceerd en tegelijk 
helder. Ik heb van veel deelnemers ook gehoord dat ze niet vroeger nooit echt durfden uit te 
spreken over bepaalde thema's, maar dat ze het uiteindelijk wel durven door die campagne omdat 
ze zeker zijn. Ze hebben erover gelezen, hebben erover gesproken met veel mensen. Ze mogen 
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zeker zijn van hun standpunt en durven dat te delen op sociale media. Of durven in discussie gaan 
met andere mensen omdat het niet meer oppervlakkig is, maar wel diepgaand, maar op één 
thema.” (Team UCOS) 

 
Anders communiceren 
 “Ik ga proberen genderneutrale taal te gebruiken om maar een voorbeeld te noemen. 

Voornaamwoorden proberen vragen voor ik hun gender veronderstel.” 
 
Professionele activiteiten 
 MTE (p. 15): “meerdere deelnemers aan CHanGE verlegden hun studietraject en professionele 

ambities in de aanloop naar, tijdens of na hun deelname aan het project. Een aantal van hen is 
thans professioneel actief in domeinen die bij uitstek blijk geven van internationale solidariteit 
(o.a.. opvang van niet-begeleide transmigrante jongeren), en sommigen zetten zich in voor 
succesvolle projectfundraising.”  

 “Naar aanleiding van onze campagne betrokken geraakt met onze faculteit waar ik  
diversiteitcoördinator ben. Ik zit nu in de diversiteitscommissie om eigenlijk die belangen te 
verdedigen.” 

 Formele samenwerkingen aangaan met organisaties die men zonder CHanGE nooit zou hebben 
leren kennen. (Team UCOS) 

 “Bij UCOS werken intussen al drie oud-deelnemers van CHanGE.” (Team UCOS) 
 
Omgaan met anderen 
 De manier van omgaan met anderen 
 Samenwerken met anderen 
 Inclusiviteit en integriteit aan de dag leggen 
 “Altijd mensen van de LGBTQ-gemeenschap goed te betrekken. Dus in alles dat ik doe echt kijken 

of we die doelgroep ook hebben betrokken. En ook die diversiteit en de gendertopics die ik daar 
heb geleerd probeer ik om dat ook altijd steeds erin te zetten.” 

 “Ik denk dat ik veel nadenkt over aan wie je een platform geeft en wie je hiermee wil versterken. 
Ik heb een veel beter beeld dan vroeger over wie dat ik daar aan de tafel wil en welke stemmen 
vaak niet gehoord worden.” 

 “Ik denk het meer bewust zijn van bepaalde privileges dat ervoor zorgt dat je met een andere bril 
naar bepaalde mensen of groepen kijkt, dus dat je op een andere manier in gesprek gaat met 
bepaalde mensen.” 

 
Consumptiegedrag 
 Minder vlees eten 
 
INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN (vraag D7.a en D7.a.1 uit VL-S2) 
 MTE (p. 15): “De meeste onder hen blijven zich ook buiten hun eigenlijke job overtuigend inzetten 

voor internationale solidariteit, via intensief vrijwilligerswerk.” 
 Vrijwilligerswerk bij Vlaamse Jeugdraad. 
 “Ik denk dat er velen ook wel in hun vrije tijd of professioneel engagement tonen en acties nemen. 

Bijvoorbeeld iemand die nog altijd vrijwilliger is bij een sectororganisatie om daar ook politiek mee 
beleid werk te doen. Dat zou die nooit gedaan hebben zonder CHanGE.” 

 
ANDERE 
 “Omdat mijn netwerk onder andere door CHanGE (…) uitgebreid is en ik dus best wel wat mensen 

ken die expertise hebben over verschillende onderwerpen kan ik vaak een spreker aanraden en 
suggesties geven voor het betrekken van een groep of organisatie op mijn werk.” 

 Delen van vacatures  
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I.3.2.3.2 Zijn er veranderingen opgetreden in de perceptie van studenten over hun niveau van 
bewust wereldburgerschap (as WETEN)? [EVS4.3.2] 

 
(vragen D1.2, D2.2, D3.2 uit VL-S2)  
 
Grafiek 43: Perceptie over verandering in het HANDELEN 

 

 
 
 
In de as van het HANDELEN hebben alle respondenten aangeduid dat ze achten dat hun handelen 
hetzelfde is gebleven of verbeterd is. M.a.w. er is niemand die voelt dat er een verslechtering is 
geweest. De verdeling tussen het behoud en een verbetering is bijna gelijk (zie Grafiek 43). 
 

 

EVS4.3 Is het niveau van WBC in de as HANDELEN verminderd/behouden/verhoogd?   
Het is duidelijk dat het niveau van handelen rond de thema’s relevant voor 
wereldburgerschap bij zo goed als alle respondenten behouden of toegenomen is. Hoewel 
we geen kwantitatieve gegevens hebben over de bijdrage van de deelname aan de UCOS-
activiteiten hieraan en hoewel de gegevens uit het kwalitatieve luik op overtuigende wijze 
spreken van een aanwezige bijdrage (zonder explicitering over welke competenties het 
gaat), hebben we het sterk vermoeden dat bij deze groep respondenten de benchmark 
van 50% over alle competenties heen gehaald wordt. 

 

I.3.2.4 Is er een verschil in evolutie tussen de 3 verschillende assen van WBC?  [EVS4.4] 
Waarom? [EVS4.4.1] 

 
Tijdens de datacollectie zijn er geen gegevens naar boven gekomen die ons toelaten om een antwoord 
te formuleren over de ‘waarom’-vraag.  
 

I.3.3 Welke factoren  hebben bijgedragen aan deze verandering (positief of negatief) in 
opstelling als bewuste wereldburger? [EVS5] 

 
Dit is de vijfde evaluatievraag zoals men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we de volgende 3 sub-evaluatievragen onderzocht:  
 
 EVS5.1 (as WETEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of 

48% 52%

0%

20%

40%

60%

Handelen (resp. = 33)

Perceptie over verandering in HANDELEN (D.13) NA de deelname aan 
de UCOS-activiteit(en) 

Verslechterd ten opzichte van toen ik de UCOS-activiteit(en) verliet

Hetzelfde ten opzichte van toen ik de UCOS-activiteit(en) verliet

Verbeterd ten opzichte van toen ik de UCOS-activiteit(en) verliet
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factoren) uit de bredere maatschappij hebben meegespeeld? 
- EVS5.1.1 (as WETEN) Wat is het gewicht van deze factoren op de verandering?  

 EVS5.2 (as VOELEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of 
factoren)  hebben meegespeeld? 
- EVS5.2.1 (as VOELEN) Wat is het gewicht van deze factoren op de verandering? 

 EVS5.3 (as HANDELEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving 
of factoren uit de bredere maatschappij) hebben meegespeeld? 
- EVS5.3.1 (as HANDELEN) Wat is het gewicht van deze factoren op de verandering? 

 

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We bekijken eerst de factoren waarvoor alle respondenten hebben aangeduid dat ze een 
bijdrage ondervonden voor de stelling in kwestie. Dit wil zeggen, kijken naar de 
horizontale staven die volledig ingekleurd zijn. M.a.w. die geen grijze zone hebben.  

Indien er geen factoren zijn waarvoor deze situatie van toepassing is, wordt gekeken naar 
de factoren met de meeste gekleurde delen.  

We kijken vervolgens naar de verdeling van de kleuren binnen de staaf. Hoe donkerder, 
hoe sterker de bijdrage van deze factor aan de stelling in kwestie.  

Om de sterkste bijdragen eruit te halen, kijken we naar de aanduidingen in de categorieën 
van aanzienlijke bijdrage. Dit wil zeggen aanduidingen in de categorieën van ‘middelgrote 
bijdrage’ (groen), ‘grote bijdrage’ (blauw) en ‘heel grote bijdrage’ (paars). Hoe meer 
respondenten de factor in deze categorieën hebben aangeduid, hoe groter de bijdrage van 
deze factor.  

Bij gelijke percentages van aanduiding in deze categorieën voor verschillende factoren, 
wordt gekeken welke factoren het meest zijn aangeduid in de categorieën van grootste 
bijdrage, m.n. grote en heel grote bijdrage.   

De rang van de factor is berekend door per factor te kijken naar: 

 de som van de percentages van respondenten die kleine, middelgrote, grote en heel 
grote bijdrage aanduidden (a); 

 de som van de percentages van respondenten die middelgrote, grote en heel grote 
bijdrage aanduidden (b); 

 de som van de percentages van respondenten die grote en heel grote bijdrage 
aanduidden (c). 

Zoals men in Bijlage 9 kan zien, geeft de som van deze drie percentages (a), (b) en (c) aan 
in welke rang de factor zich bevindt waarbij 1 staat voor de factor met de meeste bijdrage.  

We merken hierbij op dat Excel eenzelfde rang toekent aan factoren met dezelfde bijdrage. 
Bijvoorbeeld: bij een dubbele plaats 1 is de volgende rang meteen 3. Bij een dubbele plaats 
2, is de volgende rang meteen 4. In deze gevallen hebben we respectievelijk de factor in 
rang 3 op de tweede plaats gezet en de factor in rang 4 op de derde plaats.  

Op deze manier leiden we van de grafieken af welke factoren het meest een bijdrage 
hebben geleverd aan het behoud of toename van wereldburgerschapscompetenties bij de 
respondenten. 
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We willen hier eveneens opmerken dat de vragenlijst VL-S2 (zie Bijlage 5) ook informatie vroeg naar 
de factoren die hadden geleid tot een afname. We hebben echter snel gemerkt dat veel van de 
respondenten onterecht deze vragen hebben ingevuld. M.a.w. respondenten die een toename of een 
behoud aangaven duidden per vergissing ook deze categorieën aan. Het verbeteren van de data voor 
deze twee à drie respondenten zou heel intensief zijn en te veel tijd in beslag nemen. Daarom hebben 
we beslist om de focus te leggen op de factoren van behoud en toename, en de afnamefactoren niet 
te behandelen. De dataset is in het bezit van UCOS dus verdere analyse is nog steeds mogelijk.    
 

 

AANBEVELING 
De volgorde van de factorvragen volgde de sequentie afname, behoud, toename. Ondanks 
de uitleg in de vragen, hebben veel respondenten deze factorvragen onterecht ingevuld. 
Een sequentie toename, behoud, afname lijkt aangewezen in de toekomst om deze fouten 
te vermijden.     

 
 

I.3.3.1  (as WETEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of 
factoren uit de bredere maatschappij) hebben meegespeeld? [EVS5.1] Wat is het 
gewicht van deze factoren op de verandering? [EVS5.1.1] 

 
KENNIS (vragen B1.1.2 – B1.1.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in kennis NA de deelname van 
de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 44). We zien dat slechts 2 van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage heeft geleverd m.n. de factoren ‘f. Normen en waarden’ en ‘g. Interesses’. Samen met de 
factoren ‘c. Opleiding’ (91%) en ‘d. Socio-economische achtergrond’ (91%) werden ze het meest 
aangeduid door de respondenten.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen:  
 

Top 3 Factor behoud kennis 
1 f. Normen en waarden 
2 g. Interesses 
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
 
Individueel 
 “Ik zit op een punt waar ik al veel geleerd heb over deze zaken, dus mijn kennis stijgt niet meer 

heel snel. Ik leer altijd bij, maar mijn kennis is op die paar maanden redelijk stabiel.” 
 
Directe omgeving 
 “Ik heb een zeer grote en diverse vrienden en kennissengroep (politiekers, economische 

vluchtelingen, anders gekleurden, transgenders). We halen vaak deze onderwerpen aan wanneer 
we samen zijn. Hierdoor heb ik al veel kunnen nadenken over deze thema's” 

 
Bredere maatschappij 
/ 
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Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 86% van de 22 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 14% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 27% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 32% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de randschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 10 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 14de plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in kennis NA de deelname van 
de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 45). We zien dat geen enkele factor voor alle respondenten een bijdrage 
heeft geleverd. Samen met de factoren ‘g. Interesses’ (94%), ‘u. Invloed van een persoon/personen’ 
(93%) en ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis)’ (90%) werden ze het meest aangeduid door 
de respondenten.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename kennis 
1 g. Interesses 
2 f. Normen en waarden 
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
 “In het kader van mijn stages geneeskunde wordt ik blijvend in contact gebracht met deze factoren 

en leer ik hier over bij binnen de Belgische context.” 
 “Vooral door mijn leeftijd en geslacht werd mij enorm snel duidelijk dat vrouwen en mannen 

absoluut niet gelijk zijn. Als blanke vrouw werd ik overal aangesproken, achtervolgd, oneerbiedige 
dingen aangeboden, nageroepen,... als ik alleen over straat liep. “Nee” zeggen of je grenzen 
aangeven werd soms niet aanvaard. Daartegenover staat dat van zodra er man bij me was ik niet 
meer bestond, tot het extreme toe in sommige gevallen waar ik zelfs met moeite begroet werd. 
Deze gebeurtenissen hebben me echt duidelijk gemaakt dat er enorme ongelijkheid is tussen 
mannen en vrouwen.” 

 “Door elementen in me op te nemen aangebracht vanuit deze verschillende factoren heb ik het 
gevoel dat ik wel degelijk meer kennis heb over zaken zoals onderdrukking, racisme, etc. Naar mijn 
mening hebben eigen ervaringen me het meest bijgebracht.” 

 “Kennis onderhouden door nieuws te volgen.” 
 “Door met locals samen te werken heb ik veel geleerd over het land, gebruiken, gewoonten, maar 

ook over hun manier van denken en hoe ze in het leven staan.” 
 “Heb veel meer kennis omdat ik er veel meer mee bezig geweest ben” 
 
Directe omgeving 
 “Een goede vriendin kan mij altijd veel bijleren over deze thema's aangezien ze zich hier erg in 

verdiept en graag haar ideeën deelt.” 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 83% van de 30 respondenten 
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aangeven dat hun deelname een factor was voor de toename. Voor 20% was het een ‘kleine bijdrage’, 
voor 23% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 27% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 13% was 
het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 11de plaats in te nemen.  
 
Grafiek 44: Factoren behoud kennis 
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Grafiek 45: Factoren toename kennis 

 
 
 
ANALYSEVERMOGEN (vragen B2.1.2 – B2.1.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in analysevermogen NA de 
deelname van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de 
activiteit(en) en het meetmoment) (zie Grafiek 46). We zien dat slechts 1 van de 25 factoren voor alle 
respondenten een bijdrage heeft geleverd m.n. de factor ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een 
reis)’. Samen met de factoren ‘f. Normen en waarden’ (95%), ‘g. Interesses’ (90%) en ‘e. Culturele 
achtergrond’ (90%)  werden het meest aangeduid door de respondenten.  
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Individuele factoren
a. Leeftijd (resp. = 30)

b. Geslacht (resp. = 30)
c. Opleiding (resp. = 30)

d. Socio-economische achtergrond (resp. = 30)
e. Culturele achtergrond (resp. = 30)

f. Normen en waarden (resp. = 30)
g. Interesses (resp. = 31)

h. Hobby’s (resp. = 30)
i. Deelname aan verenigingsleven (resp. = 31)

j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) (resp. = 30)
k. Werkervaring (resp. = 30)

l. Visie op professionele activiteiten (resp. = 30)
m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS (resp. = 30)

n. Andere individuele factoren (resp. = 30)
Factoren uit jouw directe omgeving

o. Invloed van (een) familie(lid) (resp. = 31)
p. Invloed van (een) vriend(en) (resp. = 30)

q. Invloed van (een) kennis(sen) (resp. = 30)
r. Invloed van een instelling (resp. = 30)

s. Gebeurtenis(sen) in de directe omgeving (resp. = 30)
t. Andere factoren uit jouw directe omgeving (resp. = 30)

Factoren uit de bredere maatschappij
u. Invloed van een persoon/personen (resp. = 30)

v. Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen (resp. =…
w. Invloed van (een) instelling(en) (resp. = 30)

x. Invloed van (een) maatschappelijke trend(s) (resp. =…
y. Andere factoren uit de bredere maatschappij (resp.…

B1.1.5 Factoren voor een TOENAME in KENNIS (NA de deelname aan 
UCOS-activiteit(en))

1 - Geen bijdrage 2 - Kleine bijdrage 3 - Middelgrote bijdrage

4 - Grote bijdrage 5 - Heel grote bijdrage
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Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor behoud analysevermogen 
1 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 
2 f. Normen en waarden 
3 c. Opleiding 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
Individueel 
 “We worden hier dagelijks met de problemen geconfronteerd en door het in de praktijk mee te 

maken kan ik wat ik bij UCOS heb geleerd een betere omkadering geven. Op sommige vlakken 
denk ik dat hier door mijn analyse vermogen wel is toegenomen, maar op andere vlakken is het 
gewoon behouden gebleven.” 

---------- 
 “In mijn ervaring werd de hulp van het westen weinig tot niet serieus genomen en goed aanvaard 

in het Globale Zuiden. Dorpen vonden vaccinatiecampagnes iets voor "zwakke westerlingen", 
toiletten hadden ze niet nodig, ziekenhuizen werken niet zoals ze zouden kunnen (gebrek aan 
goede werkmentaliteit en weinig empathie), ... Daar tegenover willen ze wel allemaal leven zoals 
wij in het westen? Ik heb nog steeds moeite om deze tegenstrijdigheden te plaatsen.” 

 
Directe omgeving 
/ 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 81% van de 21 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 33% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 14% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 33% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 12de plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in analysevermogen NA de 
deelname van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de 
activiteit(en) en het meetmoment) (zie Grafiek 47). We zien dat slechts 1 van de 25 factoren voor alle 
respondenten een bijdrage heeft geleverd m.n. de factor ‘c. Opleiding’. Samen met de factoren ‘v. 
Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen’ (96%) en ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’ 
(92%) werden ze het meest aangeduid door de respondenten.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename analysevermogen 
1 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 
2 f. Normen en waarden 
3 s. Gebeurtenis(sen) in de directe omgeving 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben, maar een factor uit de directe omgeving 
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doet hier zijn intrede.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
 “De toename is vooral door interactie met personen (artsen) en instellingen (ziekenhuis) tijdens 

mijn uitwisseling.” 
 Door mijn buitenlandse stage en de hedendaagse ontwikkelingen is mijn analysevermogen 

toegenomen. Ook door een master onderwijskunde aan de universiteit bij te doen, heb ik meer 
geleerd over burgerschap. 

 “Sommige situaties dwongen me ertoe om dieper na te denken over bepaalde onderwerpen en in 
gesprek te gaan met mensen die er een andere visie op nahielden of er meer kennis over hadden.” 

 
Directe omgeving 
 “Veel praten met mensen van verschillende culturen, achtergronden, familie en vrienden thuis, ... 

plaatst verschillende dingen in perspectief. Zaken die in Afrika dagdagelijks geworden waren na 
een verblijf van drie maanden blijken toch weer anders als je met andere mensen praat. Ervaringen 
van over de hele wereld delen was zeker een verrijking.” 

 
Bredere maatschappij 
 “Door mijn buitenlandse stage en de hedendaagse ontwikkelingen is mijn analysevermogen 

toegenomen. Ook door een master onderwijskunde aan de universiteit bij te doen, heb ik meer 
geleerd over burgerschap.” 

 “Door UCOS begon ik meer na te denken over mijn motivatie. Ook maatschappelijke 
gebeurtenissen hielpen hierbij.” 

 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 92% van de 24 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 25% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 21% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 29% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 17% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de randschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 6 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 9de plaats in te nemen.  
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Grafiek 46: Factoren behoud analysevermogen 
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Grafiek 47: Factoren toename analysevermogen 

 

 
 
VISIE (vragen B3.1.2 – B3.1.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in visie NA de deelname van de 
respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 48). We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage heeft geleverd. De factoren ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen’ (94%), ‘c. Opleiding’ (89%) en -
heel wat andere factoren op een ‘gedeelde plaats’- ‘d. Socio-economische achtergrond’ (88%), ‘e. 
Culturele achtergrond’ (88%), ‘f. Normen en waarden’ (88%), ‘g. Interesses’ (88%) en ‘m. Deelname 
aan de activiteit(en) van UCOS’ (88%) werden het meest aangeduid door de respondenten.  
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Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor behoud visie 
1 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) & f. 

Normen en waarden 
2 v. Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen 
3 e. Culturele achtergrond 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben, maar een factor uit de bredere 
maatschappij doet zijn intrede.  
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
Individueel 
/ 
---- 
 “Het is wel eens voorgevallen dat wanneer een student een slechte mobiliteitservaring heeft, dat 

hij of zij ook kan terugkeren met net nog meer vooroordelen of een hele simplistische visie over 
mensen die hij of zij daar ontmoet heeft of hoe de situatie in dat land was.“ (Team UCOS) 

 
Directe omgeving 
/ 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 88% van de 16 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 25% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 19% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 44% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 6 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 8ste plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in visie NA de deelname van de 
respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 49). We zien dat 3 van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage 
hebben geleverd m.n. ‘c. Opleiding’, ‘f. Normen en waarden’ en ‘p. Invloed van (een) vriend(en)’. 
Samen met de factoren ‘v. Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen’ (96%) en ‘m. Deelname aan 
de activiteit(en) van UCOS’ (92%) werden ze het meest aangeduid door de respondenten. We merken 
op dat ook heel wat andere factoren (waaronder de deelname aan UCOS-activiteiten) door een groot 
aantal respondenten zijn aangeduid.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename visie 
1 f. Normen en waarden & c. Opleiding 
2 j. Persoonlijke gebeurtenissen 
3 e. Culturele achtergrond 

 
De individuele factoren blijken hier weer het overwicht te hebben. 
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Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
/ 
Directe omgeving 
 “Input vanuit al deze kanalen, personen, etc. heeft me geleerd om zaken vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken. Dit heeft veel toegedaan aan het nuanceren van zaken voor mij.” 
 “Erg veel gesprekken met vrienden en familieleden na mijn thuiskomst en hun visie over de dingen 

die ik heb meegemaakt deden me wel inzien dat er toch grote verschillen tussen mensen onderling 
zijn als het gaat over bepaalde onderwerpen.” 

 
Bredere maatschappij 
 “Door de hedendaagse veranderingen is mijn visie ook hierover veranderd.” 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 90% van de 20 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 25% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 25% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 20% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 20% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 11de plaats in te nemen.  
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Grafiek 48: Factoren behoud visie 
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Grafiek 49: Factoren toename visie 

 
 

I.3.3.2  (as VOELEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of 
factoren uit de bredere maatschappij) hebben meegespeeld? [EVS5.2] Wat is het 
gewicht van deze factoren op de verandering? [EVS5.2.1] 

 
INTERESSE (vragen C1.1.2 – C1.2.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in interesse NA de deelname van 
de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 50). We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage heeft geleverd. De factoren ‘g. Interesses’ (93%) en ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen’ (93%) en 
-heel wat andere factoren op een ‘gedeelde plaats’- ‘c. Opleiding’ (87%), ‘d. Socio-economische 
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achtergrond’ (87%), ‘e. Culturele achtergrond’ (87%), ‘f. Normen en waarden’ (87%) en ‘r. Invloed 
van een instelling’ (87%) werden het meest aangeduid door de respondenten.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een andere top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor behoud interesse 
1 g. Interesses & e. Culturele achtergrond 
2 c. Opleiding 
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben. 
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
Individueel 
 “Over armoede bijvoorbeeld heeft het al zeer veel gegaan in de opleiding die ik volg, het 

middelbaar, de media, ... ik vind het interessant om eens 'andere' zaken te horen.” 
 
Directe omgeving 
/ 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 86% van de 14 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 29% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 21% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 29% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 7% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de negende plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in interesse NA de deelname 
van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 51). We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage hebben geleverd. We zien dat ook heel wat andere factoren door een groot aantal 
respondenten (telkens 95%) zijn aangeduid: ‘c. Opleiding’, ‘d. Socio-economische achtergrond’, ‘e. 
Culturele achtergrond’, ‘f. Normen en waarden’ en ‘g. Interesses’. 
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een duidelijkere top 3 
verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename interesse 
1 f. Normen en waarden  
2 c. Opleiding 
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
De individuele factoren blijken hier weer het overwicht te hebben. 
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
 “Leeftijd heeft een grote invloed hierop gehad en mijn opleiding ook.” 
 “Door in het Globale Zuiden te zijn wil je automatisch meer te weten komen waarom de dingen 
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hier zijn zoals ze zijn.” 
 “Door er meer mee bezig te zijn, neemt mijn interesse toe.” 
Directe omgeving 
/ 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 91% van de 23 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor de toename. Voor 13% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 30% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 22% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 26% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 8ste plaats in te nemen.  
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Grafiek 50: Factoren behoud interesse 
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Grafiek 51: Factoren toename interesse 

 
 
MOTIVATIE (vragen C2.1.2 – C2.1.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in motivatie NA de deelname 
van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 52). We zien dat liefst 4 van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage hebben geleverd m.n. de factoren ‘d. Socio-economische achtergrond’,  ‘e. Culturele 
achtergrond’, ‘g. Interesses’, ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis)’ en ‘s. Gebeurtenis(sen) in 
de directe omgeving’. We merken op dat er heel wat andere factoren (waaronder de deelname aan 
UCOS-activiteiten) zijn die door om en bij de 90% respondenten aangeduid zijn.  
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Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een duidelijke top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor behoud motivatie 
1 e. Culturele achtergrond 
2 c. Opleiding   
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
Individueel 
/ 
Directe omgeving 
/ 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 92% van de 12 respondenten 
aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 33% was het een ‘kleine bijdrage’, 
voor 25% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 25% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 8% was 
het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 7 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de negende plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in motivatie NA de deelname 
van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de activiteit(en) en het 
meetmoment) (zie Grafiek 53). We zien dat slechts 1 van de 25 factoren voor alle respondenten een 
bijdrage heeft geleverd m.n. de factor ‘f. Normen en waarden’. We merken op dat er heel wat andere 
factoren (waaronder de deelname aan UCOS-activiteiten) zijn die door om en bij de 90% respondenten 
aangeduid zijn. 
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we een duidelijke top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename motivatie 
1 f. Normen en waarden  
2 c. Opleiding & j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. 

een reis) 
3 s. Gebeurtenis(sen) in de directe omgeving 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben, maar een factor uit de directe omgeving 
doet hier zijn intrede.  
 
Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
 “Door met onrechtvaardigheid te geconfronteerd te worden (ook al wist je dat de situatie hier zo 

was) wil je automatisch beter je best doen. 
 
Directe omgeving 
/ 
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Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 90% van de 21 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor de toename. Voor 14% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 24% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 29% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 24% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 5 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de zesde plaats in te nemen.  
 
Grafiek 52: Factoren behoud motivatie 
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Grafiek 53: Factoren toename motivatie 

 

 
 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL (vragen C3.1.2 – C3.1.6 uit VL-S2) 
 
We starten met de factoren die hebben bijgedragen aan een behoud in verantwoordelijkheidsgevoel 
NA de deelname van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de 
activiteit(en) en het meetmoment) (zie Grafiek 54). We zien dat 4 van de 25 factoren voor alle 
respondenten een bijdrage hebben geleverd m.n. de factoren ‘d. Socio-economische achtergrond’, ‘f. 
Normen en waarden’, ‘g. Interesses’ en ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis)’. Er zijn een 
aantal andere factoren die door om en bij de 90% respondenten aangeduid zijn, m.n. c. Opleiding  
(93%), e. Culturele achtergrond, l. Visie op professionele activiteiten (93%) en a. Leeftijd (92%) .  
 



  

Pagina 140 van 368 
 

Eindverslag  

 
 
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor behoud verantwoordelijkheidsgevoel 
1 f. Normen en waarden 
2 d. Socio-economische achtergrond 
3 e. Culturele achtergrond 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben en we merken een nieuwe factor op die 
tot nu toe nog niet verschenen was in een top 3.    
 
Enkele toelichtingen (behoud) van de respondenten:  
Individueel 
 “Momenteel vragen mijn hobby's, studies heel veel van mij zodat ik mij hier niet verder in kan 

verdiepen.” 
 “Ik weet voor mezelf reeds langer dat ik me moet verdiepen in deze zaken. Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel is dus niet af- of toegenomen.” 
 
Directe omgeving 
/ 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 80% van de 15 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het behoud. Voor 33% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 20% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 27% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 11 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de 17de plaats in te nemen.  
 
We bekijken nu de factoren die hebben bijgedragen aan een toename in verantwoordelijkheidsgevoel 
NA de deelname van de respondenten aan de UCOS-activiteiten (of nog, tussen het verlaten van de 
activiteit(en) en het meetmoment) (zie Grafiek 55). We zien dat 3 van de 25 factoren voor alle 
respondenten een bijdrage heeft geleverd m.n. de factoren ‘c. Opleiding’, ‘f. Normen en waarden’ en 
‘g. Interesses’. Er zijn een aantal andere factoren die door 94% van de respondenten aangeduid zijn, 
m.n. ‘d. Socio-economische achtergrond’, ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis)’, ‘s. 
Gebeurtenis(sen) in de directe omgeving’ en ‘v. Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen’.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien de volgende top 3 verschijnen: 
 

Top 3 Factor toename verantwoordelijkheidsgevoel 
1 f. Normen en waarden  
2 c. Opleiding  
3 g. Interesses 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben. 
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Enkele toelichtingen (toename) van de respondenten:  
Individueel 
 “Als je ermee geconfronteerd wordt is het toch net iets anders dan er over leren in een infosessie 

in België.” 
 
Directe omgeving 
 “Door te praten over de workshop met vrienden en familie is mijn verantwoordelijkheidsgevoel 

i.v.m. de rol die ik zal hebben tijdens mijn buitenlands verblijf en andere buitenlandse projecten in 
mijn latere carrière en de impact die dat heeft een beetje toegenomen.” 

 “Door er meer over bij te leren en erover in gesprek te gaan met anderen, groeide mijn 
verantwoordelijkheidsgevoel.” 

 “Leren van anderen.” 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 88% van de 17 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor de toename. Voor 12% was het een 
‘kleine bijdrage’, voor 18% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 41% was het een ‘grote bijdrage’ 
en voor 18% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 9 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 6 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de achtste plaats in te nemen.  
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Grafiek 54: Factoren behoud verantwoordelijkheidsgevoel 
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Grafiek 55: Factoren toename verantwoordelijkheidsgevoel 

 

 
 

I.3.3.3  (as HANDELEN) Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving 
of factoren uit de bredere maatschappij) hebben meegespeeld? [EVS5.3] Wat is het 
gewicht van deze factoren op de verandering? [EVS5.3.1] 

 
We beschikken niet over de nodige kwantitatieve gegevens om een antwoord te kunnen bieden op 
deze vraag zoals voor de andere assen van wereldburgerschap. Vanuit de gesprekken met de 
respondenten (alleen niet-CHanGE-deelnemers vulden de online survey) kregen we de volgende 
beperkte toelichtingen over de factoren die de evolutie in hun wereldburgerschapscompetenties 
verklaren. Het viel op dat we op dit niveau alleen uitleg kregen over waarom ze hier niet mee verder 
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(of meer) aan de slag waren kunnen gaan:  
 
BEHOUD 
Individueel 
 Te korte tijdspanne tussen de deelname aan een UCOS-activiteit en de bevraging/het gesprek  

- “Ik ben wel gemotiveerder om dit te doen sinds de workshop, maar heb in de korte tijdspanne 
tussen het volgen van de workshop en het invullen van deze survey nog geen concrete 
initiatieven gesteund.” 

- “Periode tussen workshop en deze survey was te kort om dit te kunnen doen.” 
 Gebrek aan tijd en middelen: 

- “In de huidige fase van mijn opleiding heb ik geen tijd om extra activiteiten te doen en heb ik 
helaas ook geen financiële middelen om andere initiatieven te steunen.” 

- “Geen tijd, huidige fase opleiding vraagt 100% van mijn tijd.” 
- “Net zoals voor de UCOS-activiteit heb ik, hoewel me dit enorm interesseert, momenteel 

weinig tijd om dergelijke initiatieven te organiseren.”  
 “Ik vind het nog steeds moeilijk om de ideale manier van ondersteuning te bepalen.” 
------ 
  “Ik steunde daarvoor al geen globale initiatieven dit is niet veranderd.” 
 “Ik besef dat kleine projecten op gemeenschapsniveau geen verandering gaan brengen voor de 

structurele armoede en onderdrukking dat bevolkingsgroepen in een land kunnen ondervinden. 
Het steunen van deze projecten helpt het systeem waar we nu in zitten i.p.v. het te veranderen.” 

 
Directe omgeving 
 “Ik vond het moeilijk om zaken met mijn familie te delen omdat mijn opgedane inzichten sterk 

verbeterd zijn na buitenlandse stage i.p.v. na een UCOS-dag. Zij hebben dit niet meegemaakt 
waardoor ze dit moeilijker kunnen interpreteren.” 

 “Eigenlijk heb ik mijn ervaringen en opgedane inzichten niet anders gedeeld met mijn omgeving in 
vergelijking met hoe ik dit voor de UCOS-activiteit zou gedaan hebben.”  

 “Ik deel heel veel met mijn vrienden en familie dus dat aspect is behouden gebleven.” 
 “Ik praat evenveel over deze onderwerpen als ervoor.” 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
TOENAME 
/ 
 
2.2.4 Factoren die niet te linken waren aan een bepaalde as van wereldburgerschapscompetenties 
 
We hebben van de respondenten ook heel wat input gekregen over factoren die een invloed hadden 
op het intermediate outcomeniveau zonder ze te linken aan een bepaalde (sub-)as van 
wereldburgerschapscompetenties. We geven hier een overzicht:  
 
BEHOUD 
 
Individueel 
 “Een slechte mobiliteitservaring kan een slechte invloed hebben op het weten, het voelen en het 

handelen.” (Team UCOS) 
 “Als je dan naar andere minder voor de hand liggende richtingen kijkt  zoals ingenieurs of de meer 

economisch gerichte richtingen, dan hebben we daar toch nog veel meer uitzonderingen. Er zijn 
er nog die altijd terugkomen met uitspraken zoals: “Ja, die willen toch niet werken” of “Die zijn 
altijd te laat.” Dan denk ik: “Hier hebben we toch gefaald?” (medewerker internationalisering)  



  

Pagina 145 van 368 
 

Eindverslag  

 
Directe omgeving 
/ 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
TOENAME 
Individueel 
 “Nieuwe opleiding met specifieke aandacht voor de diverse samenleving” 
 “Mijn studies” 
 “Lezen van het boek ‘Hallo, witte mensen’” 
 “Luisteren van podcast Olivia Rutazibwa (heel inspirerende persoon)” 
 “Werk bij een ngo hier” 
 Mobiliteit: 

- “Drie maanden in het buitenland is nu eenmaal gewoon een eyeopener op verschillende 
vlakken. Dit laat je niet onveranderd terug komen.” 

- “De confrontatie met ongelijkheid tijdens de reis.” 
- “De kans om te vertrekken.” 
- “De inzichten van mensen daar” 
- “De controntatie met een andere cultuur” 
- “Mijn gastgezin” 
- “De respectvolle ontmoetingen tijdens de reis. Daar waren we misschien de eerste blanken 

die ze in maanden hadden gezien, maar toch moest ik evenveel betalen als mijn vriend die 
daar woont.” 

- “In groep vs. alleen vertrekken maakt  een verschil. Wanneer je alleen reist stel je je meer open 
en  worden er meer competenties ontwikkeld. (Team UCOS) 

 
Directe omgeving 
 “Bij de “nieuwe” studenten zie je veel diversiteit en dat leidt tot het gevoel dat je meer jezelf kan 

zijn.” 
 Spreken met mensen 
 Ontmoetingen hier 
 Confrontatie met ongelijkheid 
 “Veel geleerd uit gesprekken met mensen uit de doelgroep (zonder papieren) en mensen die 

daarrond bezig zijn.” 
 Inspiratie van ontmoetingen met mensen en organisaties 
 
Bredere maatschappij 
 “Onderwerpen die in de media komen” 
 “Maatschappelijke trends” 
 “Hongerstaking ULB-VUB” 
 “Ik nam deel in 2019 aan een UCOS dag. In de twee jaar hiertussen hebben heel wat 

maatschappelijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Ik denk hierbij aan Black Lives Matter, 
vluchtenlingencrisis, verschillende oorlogen... Deze gebeurtenissen hebben een grotere impact 
gehad dan invloeden vanuit mijn vriendenkring.” 

 “Veel armoede bij patiënten, maatschappij wordt steeds harder en mensen vallen uit de boot.” 
 
Bij het in gesprek gaan met de CHanGE-deelnemers (waarvan we dus geen input hadden gekregen via 
de online survey) kregen we iets meer feedback over de factoren (niet gerelateerd aan de UCOS-
deelname want dat wordt later verder verdiept) die op de effecten op intermediate outcomeniveau 
speelden:  
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BEHOUD 
Individueel 
 Tijdsgebrek 

- “Ik organiseerde al altijd debatten ‘s avonds. Dat doe ik nog steeds, zij het iets minder actief 
omdat ik qua voorbereiding minder kan bijdragen omdat ik aan het werken ben. Ik ging vaak 
naar betogingen. Die vinden vaak overdag plaats en als die niet in het weekend plaatsvinden, 
kan ik gewoon niet deelnemen, terwijl dat mijn drang om te handelen en om zaken te 
veranderen enkel maar groter wordt. Dus ik vind het dan heel moeilijk om dat concreet te 
maken, omdat ik inderdaad minder tijd heb.” 

 
Directe omgeving 
/ 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 
TOENAME 
 
Individueel 
 Mijn werk; huidige job waar die thema’s ook aan bod komen 
 Stappen in het volwassen, professionele leven: 

- “Ermee bezig zijn (op je werk, in jouw activiteiten van vrijwilligerswerk) leidt tot meer 
interesse.” 

 Studies (b.v. Conflict and development) 
 Parallelle activiteit: combinatie stage en nieuwe studies 
 Reeds bestaande interesse: 

- “Ik denk dat het voor heel veel CHanGEmakers ook het geval is dat ze zo geboeid waren door 
de materie dat ze daar eigenlijk ook verder mee willen in persoonlijk of professioneel 
engagement.” 

 
 Financiële mogelijkheden  

-  “op zich was ik vroeger elke dag bezig met organiseren van allerlei initiatieven rond die 
thema's en heb ik nu wel enkel mijn avonden. En vroeger ging ik dan vooral naar zaken die 
gratis waren omdat ik geen geld had. En nu ga ik naar theater over belangrijke thema's.” 

 
Directe omgeving 
 Inspiratie van ontmoetingen met mensen en organisaties 
 Gesprekken met betrokkenen in werkkader 
 
Bredere maatschappij 
/ 
 

I.3.4 Heeft UCOS bijgedragen aan deze verandering? [EVS6]  

 
Dit is de zesde evaluatievraag zoals men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we de volgende 3 sub-evaluatievragen onderzocht:  
 
 EVS6.1 Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor deze 

verandering?  
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 EVS6.2 Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere factoren? 
 EVS6.3 Wat zou er gebeurd zijn indien de studenten niet aan de activiteit van UCOS hadden 

deelgenomen? 
 

I.3.4.1 Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor deze 
verandering? [EVS6.1]  

 
Deze vraag is eigenlijk reeds beantwoord bij het kijken naar de factoren. Tabel 39 brengt alle gegevens 
voor UCOS samen zowel voor deze vraag als voor de volgende.  
 
Tabel 39: Overzicht factor m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS (studenten) 

 
 
Gemiddeld 87% van de respondenten geven aan dat hun deelname aan de UCOS-activiteiten heeft 
bijgedragen aan een behoud of toename van de sub-assen van wereldburgerschapscompetenties. 
Het hoogste aantal respondenten zien we bij analysevermogen (toename) met 92%, motivatie 
(behoud) met 92% en interesse (toename) met 91%.  
 
De percentages van bijdrage voor behoud en toename zijn heel gelijkaardig behalve voor 
analysevermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Daar geven respectievelijk 11% en 8% meer 
respondenten aan dat de deelname aan UCOS-activiteiten een bijdrage leverde voor de toename ten 
opzichte van het behoud. 
 
We geven nu een overzicht van de kenmerken van de UCOS-activiteit die we konden identificeren uit 
de online survey, onze gesprekken en de documentstudie, en die te linken zijn aan hun behoud of 
toename van competenties over deze drie assen. Met andere woorden, in dit gedeelte leggen we uit 
wat volgens de respondenten ertoe leidt dat ze respondenten ‘m. Deelname aan UCOS-activiteiten’ 
hebben aangeduid bij de factorvragen. We herhalen dat het hier gaat om effecten op het intermediate 
outcomeniveau bij niet-CHanGE-deelnemers aangezien ze niet deelnamen aan de online survey op dit 
niveau.  
 
ALGEMEEN 
 Deelname aan de UCOS-voorbereidingsdag 
 MTE (p. 18): “De professionaliteit en het enthousiasme waarmee UCOS-medewerkers de VBD 

brengen (die ook als dusdanig geëvalueerd werden door de eigen studenten die ze daarover 

As van WBC Sub-as van WBC

% respondenten die 
aangeven dat 

deelnemen aan de 
activiteit(en) van 

UCOS heeft 
bijgedragen

Behoud Toename

Ranking 
deelname aan 

de 
activiteit(en) 

van UCOS 
tegenover alle 

andere 
factoren (25)

Behoud Toename

Ranking 
deelname aan de 
activiteit(en) van 
UCOS tegenover 

andere 
individuele 

factoren (14)

Behoud Toename

Kennis (behoud) 86% 86% 14 14 10 10
Kennis (toename) 83% 83% 12 12 7 7

Analysevermogen (behoud) 81% 81% 11 11 7 7
Analysevermogen (toename) 92% 92% 9 9 6 6

Visie (behoud) 88% 88% 8 8 6 6
Visie (toename) 90% 90% 11 11 7 7

Interesse (behoud) 86% 86% 9 9 7 7
Interesse (toename) 91% 91% 8 8 7 7
Motivatie (behoud) 92% 92% 9 9 7 7

Motivatie (toename) 90% 90% 6 6 5 5
Verantwoordelijkheidsgevoel 

(behoud) 80% 80% 17 17 11 11
Verantwoordelijkheidsgevoel 

(toename) 88% 88% 8 8 6 6
HANDELEN Handelen (NVT)

GEM 87% 86% 89% 10,17 11,33 9,00 7,17 8,00 6,33

WETEN

VOELEN
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bevroegen) heeft hen echter overtuigd om UCOS verder te blijven inschakelen. (dixit docenten en 
medewerkers)” 

 Verslag vragenlijst 2019 (p. 11): “Bijna 90 % van de studenten is het er in meer of mindere mate 
mee eens dat de voorbereidingsdag een meerwaarde had voor hun verblijf in het Zuiden.” 

 Verslag vragenlijst 2019 (p. 12): Sommige studenten verwijzen naar de manier van werken tijdens 
de Voorbereidingsdag, zoals het gebruik van spel, interactie of een quiz (14) of van casussen met 
probleemsituaties of ethische kwesties. (14) 

 Verslag vragenlijst 2019 (p. 12) (p. 16): “(…) de studenten de debriefing vooral nuttig vonden voor 
het uitwisselen van ervaringen met andere studenten.” 

 Verantwoording naar DGD – Geleerde lessen 2020 (p. 3): “UCOS heeft zich daarom verder verdiept 
in thematieken en vormingen die niet uitsluitend gekoppeld zijn aan buitenlandse reizen, zoals: 
antiracisme, gendergelijkheid, interculturele communicatie, diversiteit, ongelijkheid binnen 
Europa, etc. Dit maakt UCOS weerbaarder voor mogelijke toekomstige crisissen, en nog relevanter 
voor haar partners.” 

 “Ethische en ideologische invalshoek van de activiteiten blijven lang nazinderen.” (Team UCOS) 
 “UCOS-begeleider aan de slag zien.” (Team UCOS) 
------------- 
 Verantwoording naar DGD – Performantiescores 2020 4b.: “Ondanks het engagement dat deze 

studenten zijn aangegaan door een vorming te volgen, vermoeden we dat door de kloof die er is 
ontstaan tussen voorbereiding en vertrek, de duurzaamheid van wat ze leerde tijdens de 
Voorbereidingsdag minder hoog is dan wanneer voorbereiding en vertrek sneller op elkaar 
volgen.” 

 “De training is heel zelfreflexief, maar het blijft maar één dag.” (Team UCOS) 
 
WETEN 
Behoud 
 “Door UCOS heb ik veel bijgeleerd over de problemen in het Globale Zuiden. Deze problemen zie 

ik hier (de vragenlijst) terug, maar ik heb er niet echt nieuwe dingen over bijgeleerd omdat de info 
van UCOS zeer uitgebreid en voldoende was.” 

 
Toename 
 “De vormingsdag heeft bijgedragen tot mijn toename.” 
 “Over een aantal onderwerpen had ik nog niet genoeg nagedacht of er nog niet genoeg bij 

stilgestaan. De opleiding van UCOS zorgde ervoor dat ik dit wel ging gaan doen en me er ook in 
ging verdiepen.” 

 “De UCOS-activiteit heeft me over bepaalde zaken wel meer doen nadenken. Na deze activiteit sta 
ik veel vaker stil bij mijn eigen keuzes en gedachten inzake globale onrechtvaardigheid.” 

 
VOELEN 
Behoud 

/ 
 
Toename 
 “De UCOS-activiteit heeft een interesse gestart/verder aangewakkerd voor al deze zaken. Aan de 

hand van boeken en documentaires verdiep ik me langzamerhand verder in deze zaken sinds de 
UCOS-activiteit.” 

 
HANDELEN 
Behoud 

/ 
 
Toename 
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 “Tijdens mijn activiteit van UCOS werd ook de nadruk gelegd op het belang van waardigheid en 
wat waardig handelen kan betekenen voor de lokale bevolking (ondanks gevoelige en vaak politiek 
complexe omstandigheden). Dit heeft een grote indruk op mij achtergelaten. Ik heb deze les 
meegenomen naar mijn werk tijdens de stage en hier steeds sterk op ingespeeld tijdens mijn 
volledige periode in het buitenland.” 

 “De UCOS-sessie is heel lang geleden (2J) toch heb ik hier blijvende herinneringen aan zoals geen 
foto's nemen en deze op je Instagram zetten.” 

 
Bij het in gesprek gaan met de CHanGE-studenten kregen we veel feedback over het effect van hun 
UCOS-deelname en we kunnen vaststellen dat de factoren sterk overeenkomen met de factoren die 
we identificeerden op het immediate outcomeniveau.  
 De deelnemers: / 
 De deelnemers en hun (directe) omgeving: / 
 De deelnemers en de bredere maatschappij: / 
 De activiteit (inhoud): 

- Vorming: / 
- Onderzoeksreis: 

 ontmoetingen via CHanGE op het terrein (Team UCOS) 
- Campagne: 

 aanraking met activisme tijdens CHanGE waardoor de drempel lager wordt om 
er later mee aan de slag te gaan; 

 “(door te werken aan de campagne) is jouw interesse gewekt en je wilt er 
meer over blijven weten. Dus dat is ook iets dat niet stopt als uw campagne 
klaar is natuurlijk. Ook in de gesprekken die je daarna nog hebt met de mensen 
met wie je aan CHanGE hebt meegedaan of mensen die de evenementen 
hebben bezocht, zijn dat dingen die blijven terugkomen en daardoor ook weer 
blijven verbreden”; 

 “De connectie met de thema's en het willen ageren zie ik gewoon dat dat zich 
verderzet en dat die verontwaardiging wel blijft bij mensen.” (Team UCOS) 

 De activiteit (aanpak): 
- Samenstelling van de groep 
- (Leren) samenwerken staat centraal: 

 “Met zo'n diverse en geëngageerde groep mensen intens werken. Dat heeft 
ook geholpen. Nu dat ik zelf met mensen samenwerk.” 

 “Je werkt samen aan iets en neemt de waarden mee voor de rest van je leven 
als herinnering.” 

 “De creativiteit, dat die mensen aan de dag leggen, die vastberadenheid, dat 
zijn dingen die mij tot op vandaag blijven inspireren. (…) Maar ge hebt ook 
soms weerstand in mijn job bij de overheid. Dat vergt creativiteit en heel 
goede samenwerking. En dat heb ik ook wel gevoeld in het team van UCOS en 
CHanGE.” 

- Emotie krijgt een prominente plaats: 
 emotionele connectie met de benadering en visie van CHanGE (Team UCOS) 

- Stevig CHanGE-netwerk: 
 “Het netwerk of de contacten die ik heb overgehouden aan CHanGE blijven 

nog steeds een belangrijke rol spelen” 
- Impact op sociaal leven (een gemeenschap met gemeenschappelijke visie op bepaalde 

thema’s) 
 Kennen van ex-CHanGE-makers die ook deelnemen aan acties of er zelf 

organiseren 
- Familiegevoel met UCOS als organisatie en netwerk 

 Netwerk/connectie gefaciliteerd door UCOS: facebook, brunch, ex-
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deelnemers, ex-deelnemers tijdens voorbereidingsweekends (Team UCOS) 
- Samenwerkingen ontstaan tussen deelnemers (Team UCOS) 

 “We creëren wel een heel sterk netwerk en we proberen ook wel tussen de 
jaren heen te faciliteren dat er connectie is en dat die elkaar kennen door 
bijvoorbeeld de facebookgroep, een groot event, een brunch, ervaringen 
delen of sessies begeleiden voor de nieuwe lichting.”(Team UCOS) 

 De activiteit (begeleiders): 
- Creatie van een veilige context:  

“Voor mij is dat één van de eerste veilige contexten waarin dat de ruimte was om kennis 
te vergaren, daarbij te voelen en daar uiteindelijk dan mee aan de slag te gaan. En ja, 
mijzelf kunnen zijn, meer geloven in mijn eigen kunnen, dat zijn dingen die ik vandaag nog 
heel erg meedraag die voor mij heel significant zijn geweest qua invloed.” 

- De begeleiders 
 Post-CHanGE: 

- Deelname aan CHanGE opent deuren voor stages; 
- Deelname aan CHanGE wordt erkend en is een meerwaarde voor je CV. Ze krijgen 

aanbevelingsbrieven van het team (Team UCOS); 
- Inhoudelijke luik van events (Team UCOS). 

 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de deelname aan de UCOS-
activiteiten een bijdrage heeft geleverd bedraagt 87%.  

Hiermee  wordt de benchmark van 70% vlot gehaald.   Meer nog, deze benchmark wordt 
gehaald voor alle sub-assen van wereldburgerschapscompetenties. 

 

I.3.4.2 Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere factoren? 
[EVS6.2] 

 
Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen we eveneens naar Tabel 39. De deelname van UCOS-
activiteiten bevindt zich in 7 van de 12 lijnen in de top tien van de factoren die een bijdrage hebben 
geleverd. De hoogste plaats wordt gehaald voor motivatie (toename). De plaats in de rangschikkingen 
voor behoud en toename zijn heel gelijkaardig behalve voor  verantwoordelijkheidsgevoel. Daar zien 
we maar liefst een verschil van negen plaatsen waarbij verantwoordelijkheidsgevoel (behoud) 
opmerkelijk lager scoort (niet alleen ten opzichte van toename, maar ook van de rest).  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
De deelname van UCOS bevindt zich in 7 van de 12 lijnen in de top tien van de factoren 
die een bijdrage hebben geleverd.  

Gemiddeld genomen wordt de top tien net (afgerond) gehaald op plaats 10,17. Hiermee 
wordt de benchmark van de top tien gehaald. 
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I.3.4.3 Wat zou er gebeurd zijn indien de studenten niet aan de activiteit van UCOS hadden 
deelgenomen? [EVS6.3] 

 
(vragen D14.1 – D14.3 uit VL-S2) 
 
De vragenlijst ging na of het niet deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS een negatief effect zou 
gehad hebben op de wereldburgerschapscompetenties van de studenten rond het WETEN, het 
VOELEN en het HANDELEN.  
 
Grafiek 56: Effecten niet-deelname bij studenten 

 
 
 
Voor het WETEN (zie Grafiek 56), geeft 61% van de 33 respondenten aan dat er een negatief effect 
zou geweest zijn. Voor de meerderheid (55%) gaat het echter om een licht negatief effect. Voor het 
VOELEN, geeft 47% van de 32 respondenten aan dat er een negatief effect zou geweest zijn. Voor de 
grootste groep (44%) gaat het echter om een licht negatief effect. Voor het HANDELEN, geeft 53% van 
de 32 respondenten aan dat er een negatief effect zou geweest zijn. Voor de grootste groep (44%) 
gaat het echter om een licht negatief effect.  
 
Deze resultaten zijn zeer in lijn met de verdeling tussen respondenten voor wie de competenties 
behouden bleven en voor wie ze toegenomen zijn, en de informatie die ze gaven dat de UCOS-
deelname daarin een rol gespeeld heeft.  
 
We willen hier even aandacht schenken aan de drie respondenten die een licht of heel positief effect 
aanduidden. We kunnen geen uitspraken doen over de redenen hiertoe, maar konden wel constateren 
dat een van deze respondenten over bijna alle andere competenties een behoud had aangegeven en 
dat een van de respondenten bij wijlen ook een afname had aangeduid bij bepaalde competenties. 
Zulk een lijn konden we niet vinden bij de derde respondent.  
 

I.3.5 Welke factoren zullen in de toekomst meespelen om manifestaties van de 3 WBC in de 
hand te werken/te verhinderen? [EVS7] 

 
Deze vraag werd niet expliciet beantwoord, maar uit de factoren (cf. supra) kan wel afgeleid worden 

6%

55%

30%

3% 6%3%

44% 41%

9%
3%

9%

44%
38%

6% 3%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

1 - Heel negatief
effect

2 - Licht negatief
effect

3 - Geen effect 4 - Licht positief effect 5 - Heel positief effect

Stel dat je niet had kunnen deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS. Welk 
effect zou het NIET deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS gehad hebben 

voor...

D.14.1 ...jouw wereldburgerschapscomtenties rond het WETEN (resp. 33)

D.14.2 ...jouw wereldburgerschapscomtenties rond het VOELEN (resp. = 32)

D.14.3 ...jouw wereldburgerschapscomtenties rond het HANDELEN (resp. = 32)
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welke factoren een positief (of negatieve) rol spelen. UCOS kan hierop inspelen in de toekomst.  
 

I.3.6 Heeft de deelname aan activiteiten van UCOS onverwachte effecten teweeg gebracht 
NA de activiteit zelf? [EVS8]  

 
Uit de online survey en interviews konden we niet opmaken dat er onverwachte effecten zijn teweeg 
gebracht. De manifestaties van het WETEN, VOELEN en HANDELEN lagen in lijn van de geformuleerde 
veranderingen die het programma nastreeft. In de online survey (vraag 12 uit VL-S1) werd expliciet 
gevraagd naar ‘andere effecten’ die de respondenten zouden ondervonden hebben, maar de 
commentaren lagen in lijn van de vragen die reeds gesteld waren.  
 

I.3.7 Stellen alle studenten (4 soorten studenten) voorzien in het programma 2017 – 2021 
zich op als bewuste wereldburgers? [EVS9] 

 
We beantwoorden deze vraag aan de hand van de vraag of UCOS alle doelgroepen (4 soorten 
studenten) bereikt heeft tijdens de implementatie van het programma [EVS9.1]. We moeten hier 
verwijzen naar de vaststelling eerder in dit verslag dat UCOS bij de implementatie van het programma 
zich hoofdzakelijk gericht heeft naar twee van de vier soorten studenten die in het programma 
genoemd worden, m.n. studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit hun 
onderwijsinstelling en studenten die in een mobiliteitstraject zitten georganiseerd vanuit  UCOS (via 
het studentenproject CHanGE).   
Studenten die niet in een mobiliteitstraject zitten en studenten die uit het buitenland komen zijn 
amper aan bod gekomen zoals men kan zien in Tabel 14. Bij gebrek aan data over deze laatste 
doelgroepen hebben we niet kunnen analyseren of de voorziene veranderingen bij deze doelgroepen 
bereikt zijn. De focus dat het programma heeft gegeven aan een deel van haar doelgroepen leiden ons 
echter tot het besluit dat UCOS niet al haar doelgroepen heeft bereikt. Deze vaststelling is des te meer 
van toepassing op het intermediate outcome-niveau. 
 
  



  

Pagina 153 van 368 
 

Eindverslag  

I.4 EFFECTEN VAN HET PROGRAMMA OP DE DOCENTEN EN MEDEWERKERS 
INTERNATIONALISERING – IMMEDIATE OUTCOMENIVEAU 

Immediate outcome: Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger 
onderwijs zijn in staat om wereldburgerschapscompetenties over te brengen op studenten 
 

I.4.1 Profiel van de respondenten 

 
Dit profiel behoort tot de groep van respondenten die hebben deelgenomen aan de online survey VL-
DM (zie Bijlage 6). De online vragenlijst voor de docenten en medewerkers internationalisering is 
gestuurd op 11 maart 2022 met als deadline zondag 20 maart 2022. In die periode is ook een 
herinnering gestuurd. Wegens de karige feedback is besloten om de deadline met één week te 
verlengen tot 27 maart. Tijdens de verlengingsweek is ook een herinnering gestuurd. In totaal hebben 
30 docenten en medewerkers internationalisering de vragenlijst ingevuld. Hiermee is de voorziene 
steekproef van 186 respondenten op een populatie van 577 deelnemende docenten en medewerkers 
internationalisering tijdens het programma 2017 – 2021 helaas niet bereikt. Dit wil zeggen dat we geen 
uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van docenten en medewerkers internationalisering 
die deelnamen aan activiteiten van het programma. Onze analyse zal wel inzichten geven over deze 
specifieke groep van mensen die hebben deelgenomen aan de online survey en gesprekken.  

Wie zijn deze 30 respondenten? Het gaat over 21 docenten (12 vrouwen en 9 mannen) en 9 
medewerkers internationalisering (8 vrouwen en 1 man) (zie Grafieken 57 en 58). Geen enkele 
respondent duidde de categorie “X” aan. De gemiddelde leeftijd is 46,7 jaar (zie Grafiek 59). De jongste 
respondent is een docente van 33 jaar en de oudste is een docent van 72 jaar. Het gaat over mensen 
die best al een aantal jaar hun huidige functie bekleden (gemiddeld 14,25 jaar) (zie Tabel 40). 
Gemiddeld begeleiden ze reeds 8,9 jaar mobiliteitstrajecten (zie Tabel 41). 12/16 instellingen waren 
vertegenwoordigd met Hogeschool PXL op kop (zie Grafiek 60). Een aantal respondenten kwamen uit 
‘Andere” instellingen, maar er is geen informatie over welke instellingen dit gaat. 

Grafiek 57: Geslacht per invulstatus vragenlijst 
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Grafiek 58: Geslacht per functie 

 

 

Grafiek 59: Leeftijd per geslacht 

 

Tabel 40: Periode in de functie 

Gemiddelde 14,25 

Mediaan 14,5 

MIN 3 

MAX 30 
 

Tabel 41: Jaren ervaring in begeleiden van mobiliteitstrajecten 

Gemiddelde 8,9 

Mediaan 8,5 

MIN 1 

MAX 25 
 
 
Grafiek 60a: Onderwijsinstelling per invulratio 
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Grafiek 60b: Onderwijsinstelling per functie 

 
 
Van de 30 respondenten hebben slechts 11 mensen (zeven docenten en vier medewerkers 
internationalisering) de vragenlijst volledig ingevuld. Ze deden dit gemiddeld op 37,4 minuten zoals te 
zien in Tabel 42.  
De invulratio (zie Grafieken 57 en 61) was sterker bij de vrouwen (tien gestart en tien volledig ingevuld) 
dan bij de mannen (negen gestart en één volledig ingevuld) en sterker bij de medewerkers (vijf gestart 
en vier volledig ingevuld) dan bij de docenten (14 gestart en 7 volledig ingevuld).  
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Tabel 42: Invultijd VL-DM 

 Invultijd 
(min.) 

MIN 7 
MAX 84,4 
GEM 37,4 
MED 37,1 

 

Grafiek 61: Functie per invulratio  

 

Wat betreft de activiteiten waar ze aan hebben deelgenomen, blijkt dat ze vooral aan werksessies, 
seminaries en lezingen hebben deelgenomen (zie Grafiek 62). De vragenlijst vroeg niet naar de periode 
van de laatste deelname aan een UCOS-activiteit dus is het niet mogelijk om te distilleren in welke 
jaren van het programma deze respondenten hebben deelgenomen.  

Grafiek 62: Deelname aan UCOS-activiteiten 

 

 

I.4.2 Zijn docenten en medewerkers beter in staat om wereldburgerschapscompetenties 
over te brengen op studenten dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten?  [EVDM1] 

Dit is de eerste evaluatievraag voor de docenten en medewerkers internationalisering (D&M) zoals 
men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te beantwoorden hebben we de 
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volgende 18 sub-evaluatievragen (+ bijvragen) onderzocht en in analogie met de studenten gewerkt 
met de noties van het WETEN en het VOELEN:  

WETEN 
 
 [EVDM1.1] Hebben de docenten en medewerkers hun kennis over kritisch wereldburgerschap 

vergroot TIJDENS de activiteit? 
 [EVDM1.2] Hebben de docenten en medewerkers hun kennis over kritisch 

wereldburgerschapcompetenties vergroot TIJDENS de activiteit? 
 [EVDM1.3] Beschikken docenten en medewerkers over meer tools om deze competenties over 

te brengen TIJDENS de activiteit? 
 [EVDM1.4] Kennen docenten en medewerkers de visieteksten? 
 [EVDM1.5] Kennen de docenten en medewerkers de negen basisprincipes voor kwaliteitsvolle 

mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM1.5.1] Is er een verschil tussen de principes? 

 EVDM1.6] Kennen de docenten en medewerkers de beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM1.6.1] Is er een verschil tussen de beleidsaanbevelingen? 

 [EVDM1.7] Hebben docenten en medewerkers beter inzicht in hoe kwaliteitsvolle mobiliteit 
(~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan de versterking van de 
wereldburgerschapscompetenties van studenten? 

 [EVDM1.8]  Hebben docenten en medewerkers een beter inzicht in hoe kwaliteitsvolle 
mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan globale rechtvaardigheid? 

 [EVDM1.9] Kunnen de docenten en medewerkers beter identificeren hoe ze de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via hun manier van 
lesgeven? 

 [EVDM1.10] Kunnen de docenten en medewerkers kunnen beter identificeren hoe ze hun 
kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving kunnen toepassen tijdens hun 
lessen? 

 [EVDM1.11] Kunnen de docenten en medewerkers identificeren hoe ze hun kennis over kritisch 
wereldburgerschap ook kunnen toepassen in hun klasmanagement (omgaan met diversiteit, 
omgaan met verschillende visies en percepties, omgaan met culturele verschillen, …)? 

 [EVDM1.12] Kunnen de docenten en medewerkers identificeren hoe ze de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via het beleid van hun 
onderwijsinstelling? 

 
VOELEN 
 
 [EVDM1.13] Voelen docenten en medewerkers zich voldoende in staat om 

wereldburgerschapscompetenties over te brengen? 
- [EVDM1.13.1] Indien nee: waarom niet? 

 [EVDM1.14] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) /verantwoordelijk (b) 
/geëngageerd (c) om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) toe te passen? 

 [EVDM1.15] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) /verantwoordelijk (b) 
/geëngageerd (c) om hun manier van lesgeven aan te passen om  de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken? 

 [EVDM1.16] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) /verantwoordelijk (b) 
/geëngageerd (c) om hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving 
toe te passen tijdens hun lessen? 

 [EVDM1.17] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) /verantwoordelijk (b) 
/geëngageerd (c) om hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook toepassen in hun 
klasmanagement (omgaan met diversiteit, omgaan met verschillende visies en percepties, 
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omgaan met culturele verschillen, enz.)? 
 [EVDM1.18] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) /verantwoordelijk (b) 

/geëngageerd (c) om het beleid van hun onderwijsinstelling aan te passen om  de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken? 

 

De vragenlijst (VL-DM; zie Bijlage 6) ging aan de hand van stellingen na of er een toename was in deze 
competenties dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en).  De vragenlijst ging na in hoeverre de 
deelname aan UCOS-activiteiten een ‘onmiddellijke’ verandering, meer bepaald een toename, 
teweegbracht bij de deelnemers. We spreken van onmiddellijke verandering omdat het gaat om 
effecten TIJDENS de activiteit(en) zelf (~immediate outcomeniveau).  

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We kijken van rechts naar links om zo de toenames te kunnen identificeren via de licht- 
en donkergroene delen van de staven. De staven waarvan de groene delen over de rode 
lijn gaan, hebben de benchmark van de desbetreffende indicator gehaald.  

Om te weten wat de mate van toename is geweest bekijken we wat de verdeling is tussen 
de groene tinten van de staaf. Hoe donkerder de staaf hoe meer respondenten een sterke 
toename hebben aangeduid.   

We merken eveneens op dat niet alle respondenten op alle stellingen een antwoord 
hebben gegeven. Daarom is het belangrijk om het respondentenaantal goed in het oog te 
houden bij de interpretatie van de aangegeven percentages. Deze staan altijd aangegeven 
in de titels van de grafieken of naast de stellingen in de grafieken. 

 

I.4.2.1  [EVDM1.1] Hebben de docenten en medewerkers hun kennis over kritisch 
wereldburgerschap vergroot TIJDENS de activiteit? 

 
(vraag C1.a uit VL-DM) 
 
Grafiek 63: Veranderingen in kennis 

 
 
We kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename 
samen) aangeeft in de kennis rond kritische wereldburgerschapscompetenties (zie Grafiek 63). 68% 
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van de respondenten geeft aan dat ze een toename ondervonden in a. mijn kennis over kritisch 
wereldburgerschap.  
 
Een toelichting (toename):  
 MTE (p. 20): “Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs 

geven ook aan dat ze aan het denken werden gezet rond “onbedoeld” racisme. Vormingssessies 
die UCOS daarover inrichtte bleken een belangrijk bevonden eye-opener.” 
 
Een toelichting (behoud): 

 “Het is wel altijd een verrijking. Het is niet dat het voor mij volledig nieuw is. Het is een 
consolidering van wat ik al denk en weet en zal kennen.” (docent) 

 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een toename aangeeft over deze stelling bedraagt 74% 
waardoor de benchmark van 80% niet wordt gehaald. Desalniettemin gaat het hier om 
heel positieve resultaten. 

 

I.4.2.2  [EVDM1.2] Hebben de docenten en medewerkers hun kennis over kritisch 
wereldburgerschapcompetenties vergroot TIJDENS de activiteit? 

 
(vraag C1.b uit VL-DM) 
 
Als we in Grafiek 63 kijken naar de toename dan zien we dat de toename in ‘b. kennis over 
wereldburgerschapscompetenties’ aanzienlijk groter is met 80%. 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een toename aangeeft over deze stelling bedraagt 80% 
waardoor de benchmark van 80% wordt gehaald.  

 

I.4.2.3  [EVDM1.3] Beschikken docenten en medewerkers over meer tools om deze 
competenties over te brengen TIJDENS de activiteit? 

 
(vraag C1.c uit VL-DM) 
 
In Grafiek 63 zien we eveneens het antwoord op deze vraag. 60% van de respondenten geeft aan dat 
ze een toename ondervonden in ‘c. de tools waarover ik beschik om wereldburgerschapscompetenties 
over te brengen op studenten’.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage van respondenten dat een toename aangeeft over deze stelling bedraagt 
60% waardoor de benchmark van 80% niet wordt gehaald. 

 
3.1.4 [EVDM1.4] Kennen docenten en medewerkers de visieteksten? 
 
(vragenreeks C2. uit VL-DM) 
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Grafiek 64: Kennis over visieteksten 

 
 
Grafiek 65: Kennismaking met de visietekst 

 
 
83% van de respondenten geeft aan te weten over het bestaan van de visietekst “Relevante stages 
voor het globale zuiden. Op weg naar een visie voor de 21e eeuw”? (zie Grafiek 64). De meerderheid 
is hierover te weten gekomen via de deelname aan een UCOS-activiteit gevolgd door de communicatie 
van de eigen onderwijsinstelling (25%) (zie Grafiek 65). In de categorie ‘Andere’ werd gewezen op de 
VLOHRA-werkgroep internationalisering /Global Minds en de werkgroep die betrokken werd bij de 
opbouw.   
 
Van de respondenten die de visietekst kent, heeft 80% het gelezen, maar opmerkelijk genoeg geeft 
slechts 58% van de respondenten aan de inhoud van deze teksten goed te kennen. Dit is nog steeds 
een meerderheid, maar er is duidelijk een marge voor verbetering.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een positief antwoord geven over 
deze stellingen bedraagt 74% waardoor de benchmark van 80% niet wordt gehaald.  
 
Desalniettemin gaat het hier om positieve resultaten aangezien een overgrote 
meerderheid weet over het bestaan van de visietekst en het ook heeft gelezen. Daarnaast 
kent de meerderheid de inhoud goed.   
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I.4.2.4  [EVDM1.5] Kennen de docenten en medewerkers de 9 basisprincipes voor 
kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? [EVDM1.5.1] Is er 
een verschil tussen de principes? 

(vragenreeks C3. uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de kennis over de negen basisprincipes voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit van de respondenten veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We 
kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft. 
 
Grafiek 66: Veranderingen in kennis basisprincipes  

 
 
We zien in Grafiek 66 dat voor zes van de negen principes de benchmark van 60% wordt gehaald. Een 
overduidelijke uitschieter is a. Basisprincipe 1: “Het hanteren van een brede notie van ontwikkeling 
die de complexiteit van sociale veranderingsprocessen eerlijker omvat met vooral stemmen uit het 
Globale Zuiden” met een toename van 80%.  
 
Als we kijken naar de ‘sterke’ toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat a. 
Basisprincipe 1: “Het hanteren van een brede notie van ontwikkeling die de complexiteit van sociale 
veranderingsprocessen eerlijker omvat met vooral stemmen uit het Globale Zuiden” nog steeds de 
kroon spant met 35% gevolgd door c. Basisprincipe 3: “Relaties met voldoende ownership en inspraak 
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van de lokale partners rond het ontvangen en begeleiden van studenten en in alle vormen van 
academisch onderzoek” met 32% en f. Basisprincipe 6: “Belang van omkadering van studenten voor, 
tijdens en na de uitwisseling” met 28%.  
 
De kleinste toenames zijn te zien wat betreft basisprincipes 7 en 9, wat kan verklaard worden door 
een sterke basispositie in de kennis van de respondenten aangezien de categorie “Behouden” het 
grootst is voor deze basisprincipes.  
 
Opmerkelijk is wel een lichte afname wat betreft basisprincipe 9. Het gaat over een heel ervaren 
respondent in de categorie ‘medewerker internationalisering’ die blijkbaar aan een ‘Andere’ activiteit 
van UCOS heeft deelgenomen (we beschikken niet over de informatie over welke activiteit het gaat) 
die wel weet heeft over het bestaan van de visietekst, maar deze niet gelezen heeft. Het is dan ook 
een respondent die over de hele lijn van stellingen in de vragenlijst amper toenames, maar vooral 
‘Behoud’, ‘Lichte afname’ en zelfs ‘Sterke afname’ aangeeft.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename aangeven in kennis 
over alle basisprincipes heen bedraagt slechts 59%. De benchmark van 60% wordt net niet 
gehaald, maar er zijn wel 9/19 stellingen waarvoor de benchmark vlot gehaald wordt. Dit 
zijn echter resultaten die alleen slaan op deze 3 à 4 respondenten.  

 

I.4.2.5  [EVDM1.6] Kennen de docenten en medewerkers de beleidsaanbevelingen voor 
kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? [EVDM1.6.1] Is er 
een verschil tussen de beleidsaanbevelingen? 

 
(vragenreeks C4. Uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de kennis over de beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit van de respondenten veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). De 
beleidsaanbevelingen zijn onderverdeeld in 9 hoofcategorieën en binnen elke hoofdrubriek horen 
31 aanbevelingen. We kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en 
sterke toename samen) aangeeft. 
 
Grafiek 67: Veranderingen in kennis over de beleidsaanbevelingen (1/3) 
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Grafiek 68: Veranderingen in kennis over de beleidsaanbevelingen (2/3) 
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Grafiek 69: Veranderingen in kennis over de beleidsaanbevelingen (3/3) 
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We zien in Grafieken 67, 68 en 69 dat voor slechts 2 van de 31 beleidsaanbevelingen de benchmark 
van 60% wordt gehaald. Het gaat om ‘p. Meer aandacht voor en strengere toepassing van 
deontologische codes’ met een toename van 65% en ‘k. Indien het kan zoveel mogelijk stageplaatsen 
koppelen aan lokale stagiairs en studenten’ met een toename van 64%.  
 
Er zijn echter wel 3 andere stellingen die de benchmark bijna halen met 59% m.n. ‘m. Ongeacht of 
studenten een reisbeurs aanvragen: alle studenten volgen een verplichte (interculturele) 
voorbereiding’, ‘s. Langdurige, bredere partnerschappen die institutioneel ingebed zijn worden 
verkozen boven kortetermijnpartnerschappen die enkel focussen op studentenuitzendingen. Er wordt 
ruimte gelaten voor gezamenlijk fouten maken en leren’ en ‘w. Streven naar een netwerk van 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen rond het delen van kennis, ervaringen, aandachtspunten en goede 
praktijken’. 
 
Als we kijken naar de ‘sterke’ toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat ‘m. 
Ongeacht of studenten een reisbeurs aanvragen: alle studenten volgen een verplichte 
(interculturele) voorbereiding’ ver boven de rest steekt met een sterke toename van 41%. De tweede 
plaats is gedeeld. Zowel beleidsaanbeveling ‘k. Indien het kan zoveel mogelijk stageplaatsen koppelen 
aan lokale stagiairs en studenten’ als ‘aa. Het wordt afgeraden samen te werken met commerciële 
uitzendorganisaties omdat meerdere principes niet gerespecteerd kunnen worden’ kenden een sterke 
toename van 29%.  De derde plaats wordt ook gedeeld door twee beleidsaanbevelingen waarvoor een 
sterke toename is aangeduid van 24% m.n. ‘l. Elke onderwijsinstelling verbindt zich ertoe te streven 
naar een uitgebreid omkaderingstraject, al dan niet gelinkt aan het curriculum (credits)’ en ‘q. Alle 
studenten volgen een verplichte debriefing bij de terugkeer’. 
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De kleinste toenames zijn te zien wat betreft beleidsaanbevelingen c. en z., wat kan verklaard worden 
door een sterke basispositie in de kennis van de respondenten aangezien de categorie “Behouden” 
het grootst is voor deze basisprincipes.  
 
Opmerkelijk zijn ook hier een aantal een lichte of sterke afnames wat betreft beleidsaanbevelingen b. 
c. g. i., j., k. l., m., n., o., t., z., ac., ad. en ae. Behalve voor één lichte afname in z. gaat het om de 
hierboven genoemde respondent. Het gaat over een heel ervaren respondent in de categorie 
“medewerker internationalisering” die blijkbaar aan een “Andere” activiteit van UCOS heeft 
deelgenomen (we beschikken niet over de informatie over welke activiteit het gaat) die wel weet heeft 
over het bestaan van de visietekst, maar deze niet gelezen heeft. Het is dan ook een respondent die 
over de hele lijn van stellingen in de vragenlijst amper toenames, maar vooral ‘Behoud’, ‘Lichte 
afname’ en zelfs ‘Sterke afname’ aangeeft.  
 
Als we uiteindelijk kijken naar welke van de hoofdcategorieën het hoogst gescoord heeft op toename 
dan wordt de top drie ingenomen door ‘Omkadering’, gevolgd ‘Selectie’ en ‘Locatie en periode’ (zie 
Tabel 43).  
 
Tabel 43: Rangschikking van toenames in kennis over beleidsaanbevelingen 

Thema 
Aantal 

aanbevelingen Gewicht (a) 

Gemiddelde toename 
(= som van de 

percentages “Lichte 
toename” en “Sterke 
toename” per stelling 

(licht- en donkergroene 
delen van de staven) 

gedeeld door het 
aantal stellingen per 
hoofdcategorie) (b) 

Gewogen 
gemiddelde 

toename per 
hoofdcategorie 

(a) x (b) 

Selectie 6 0,19 45% 9% 
Locatie en 

periode 5 0,16 51% 8% 

Omkadering 7 0,23 44% 10% 
Partnerschappen 5 0,16 29% 5% 
Onderzoeksopdra

chten 
3 0,10 53% 5% 

Commerciële 
uitzendorganisati

es 
1 0,03 53% 2% 

Kwetsbare 
kinderen 

1 0,03 27% 1% 

Ecologische 
duurzaamheid 

2 0,06 37% 2% 

Onderzoek over 
Zuidstages 

1 0,03 35% 1% 

 31 1   
 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een (lichte of sterke) toename 
aangeven in kennis over alle beleidsaanbevelingen heen bedraagt slechts 41%. De 
benchmark van 60% wordt niet gehaald.  
 
Ook niet als we per hoofdcategorie gaan kijken. Als we naar de individuele 
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beleidsaanbevelingen kijken dan zijn er wel 2/31 aanbevelingen waarvoor de benchmark 
vlot gehaald wordt. 

 

I.4.2.6 [EVDM1.7] Hebben docenten en medewerkers beter inzicht in hoe kwaliteitsvolle 
mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan de versterking van de 
wereldburgerschapscompetenties van studenten? 

 
(vraag C5.a uit VL-DM) 
 
Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 

 
 
 
Tijdens de gesprekken kwamen een aantal toelichtingen naar boven. Ze gaan weliswaar niet over de 
bijdrage van kwaliteitsvolle mobiliteit aan de versterking van wereldburgerschapscompetenties, 
maar over het verworven inzicht in kwaliteitsvolle mobiliteit. Dit vonden we de beste plaats om deze 
toelichtingen op te nemen, maar moeten dus gelezen worden met deze opmerking in gedachten.   
 “We (VLOHRA) doen altijd een gezamenlijk evaluatie en die is eigenlijk echt heel goed, zeker op 

gebied van weten en kennis. Dan duiden docenten ook echt aan van “Oh, we hebben hier veel 
verzameld” en er worden ook linken gelegd naar andere teksten als ze nog meer in willen zoeken. 
De docenten geven dat ook aan dat dit echt heel nuttig was.” (medewerker internationalisering) 

 “Ik vind het heel belangrijk om in te zetten op die wederkerigheid en goed afstemming met de 
partner. Dat we niet alleen aan onze eigen doelen te denken, maar ook denken aan ‘what’s in for 
them (…) Het blijft niet altijd gemakkelijk om dat te bereiken. Het is altijd goed is om hierover na 
te denken. Dat was voor mij een meerwaarde aan de UCOS-vorming.” (medewerker 
internationalisering). 

 “Eén van de zaken die aan bod komen is dat je kritisch moet kijken naar uw beleid op het vlak van 
internationale stages. Dat het geen puur kwantitatief verhaal is van zoveel mogelijk studenten op 
internationale stage te sturen. Dat je echt de motivatie van die studenten moet onderzoeken. Dat 
studenten te weinig voorbereid worden. Dat je diepgaand moet samenwerken met de partner in 
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een stageplaats en dat je moet streven naar evenwaardige partnerschappen om u effectief ervan 
te vergewissen dat dat voor hen even rendabel is als voor de student qua leerervaring. Ondanks 
het feit dat stageplaatsen vinden moeilijk is. Dat er foute praktijken zijn zoals vijf studenten 
tegelijkertijd naar dezelfde organisatie te sturen. Dat uw beleid afgemeten werd op cijfers van 
hoeveel studenten dat je naar het buitenland gestuurd hebt en niet een beleid is dat ook getest is 
op de impact die ze hebben of de tevredenheid die er is.” (Team UCOS) 

 “De aha-erlebnis is gewoon de kennis hoe dat het (= mobiliteit) eigenlijk uitgevoerd wordt binnen 
een onderwijsinstelling en hoe dat het beleid eigenlijk niet strookt met de aanbevelingen die UCOS 
daarrond doet.” (Team UCOS) 

 MTE (p. 19): “Docenten zijn akkoord dat een adequate debriefing van terugkerende studenten van 
groot nut kan zijn om deze studenten hun Zuidervaring te helpen plaatsen. Ze geloven eveneens 
dat een debriefingssessie voor henzelf, als docenten of ander hogeschoolpersoneel, nuttig kunnen 
zijn om de (volgende generatie) Zuidgaande studenten nog beter te begeleiden.” 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in beter inzicht 
in hoe kwaliteitsvolle mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan de 
versterking van de wereldburgerschapscompetenties van studenten bedraagt 69% (zie 
Grafiek 70). De benchmark van 60% wordt vlot gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (38%) had was echter wel ‘Licht 
toegenomen’. 

 

I.4.2.7  [EVDM1.8]  Hebben docenten en medewerkers een beter inzicht in hoe kwaliteitsvolle 
mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan globale rechtvaardigheid? 

 
(vraag C5.b uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in beter inzicht 
in hoe kwaliteitsvolle mobiliteit (~principes en aanbevelingen) kan bijdragen aan globale 
rechtvaardigheid bedraagt 50% (zie Grafiek 70). De benchmark van 60% wordt niet 
gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (44%) had was ‘Behouden’. 
 

 
 
3.1.9 [EVDM1.9] Kunnen de docenten en medewerkers beter identificeren hoe ze de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via hun manier van 
lesgeven? 
 
(vraag C5.c uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 
 
Een toelichting:  



  

Pagina 169 van 368 
 

Eindverslag  

 “Mijn aanvoelen is dat dat iets is dat eigenlijk ook niet zo sterk in de trainingen aan bod komt, maar 
dat het eerder iets is waarover ze zijn beginnen nadenken of bij stil blijven staan. Kritisch 
wereldburgerschap gaat ook wel verder dan puur en alleen het onderdeel over mobiliteit. Het gaat 
ook over de eigen samenleving en voor docenten en medewerkers is dit heel concreet in een 
steeds diverser wordend klaslokaal voor hen. En dat ze ook daar eigenlijk de juiste aanpak moeten 
hanteren om et bepaalde thema's om te gaan en met hun studenten in de les. Maar in mijn ogen 
is dat niet iets wat in het voorgaande programma werd gestimuleerd bij die docenten en 
medewerkers.” (Team UCOS) 

Deze toelichting van het team kan ook een verklaring zijn waarom de opgetekende toenames 
beperkter zijn, maar het blijft wel een feit dat er bepaalde respondenten zeiden dat ze hier wel een 
toename hadden ondervonden.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in het 
vermogen om beter identificeren hoe ze de wereldburgerschapscompetenties van de 
studenten kunnen versterken via hun manier van lesgeven bedraagt 44% (zie Grafiek 70). 
De benchmark van 60% wordt niet gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (56%) had was ‘Behouden’. 
 

 
 

I.4.2.8  [EVDM1.10] Kunnen de docenten en medewerkers beter identificeren hoe ze hun 
kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving kunnen toepassen 
tijdens hun lessen? 

 
(vraag C5.d uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in het 
vermogen om beter te identificeren hoe ze hun kennis over kritisch wereldburgerschap op 
de eigen samenleving kunnen toepassen tijdens hun lessen bedraagt 56% (zie Grafiek 
70). De benchmark van 60% wordt niet gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (44%) had was ‘Behouden’. 
 

 

I.4.2.9  [EVDM1.11] Kunnen de docenten en medewerkers identificeren hoe ze hun kennis 
over kritisch wereldburgerschap ook kunnen toepassen in hun klasmanagement 
(omgaan met diversiteit, omgaan met verschillende visies en percepties, omgaan met 
culturele verschillen, …)? 

 
(vraag C5.e uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 
 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
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Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in het 
vermogen om te identificeren hoe ze hun kennis over kritisch wereldburgerschap ook 
kunnen toepassen in hun klasmanagement bedraagt 56% (zie Grafiek 70). De benchmark 
van 60% wordt niet gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (44%) had was wel ‘Licht toegenomen’. 
 

 

I.4.2.10  [EVDM1.12] Kunnen de docenten en medewerkers identificeren hoe ze de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken via het beleid 
van hun onderwijsinstelling? 

 
(vraag C5.f uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 70: Veranderingen in inzicht en vermogen 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in het 
vermogen om te identificeren hoe ze de wereldburgerschapscompetenties van de 
studenten kunnen versterken via het beleid van hun onderwijsinstelling bedraagt 31% 
(zie Grafiek 70). De benchmark van 60% wordt niet gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (63%) had was ‘Behouden’. 
 

 
 

I.4.2.11  [EVDM1.13] Voelen docenten en medewerkers zich voldoende in staat om 
wereldburgerschapscompetenties over te brengen? 

3.1.13a [EVDM1.13.1] Indien nee: waarom niet? 
 
(vraag C5.g uit VL-DM) 
 
Grafiek 71: Veranderingen in gevoel over het in staat zijn om wereldburgerschapscompetenties over te brengen 

 
 
Als we het antwoord in Grafiek 71 disaggregeren per functie dan zien we in Grafiek 72 dat de toenames 
hoofdzakelijk bij de docenten plaatsvonden wat in onze ogen niet verrassend is aangezien zij dichter 
bij de studenten staan.  
 
Grafiek 72: Veranderingen in gevoel over het in staat zijn om wereldburgerschapscompetenties over te brengen (per 

0% 50% 31% 19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

g. mjin gevoel dat ik in staat ben om
wereldburgerschapscompetenties over te brengen

(resp. = 16)

C5. Dankzij mijn deelname aan de UCOS-activiteiten is...

1 - sterk afgenomen 2 - licht afgenomen 3 - behouden 4 – licht toegenomen 5 – sterk toegenomen
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functie) 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het percentage respondenten dat een (lichte of sterke) toename aangeeft in het gevoel 
over het in staat zijn om wereldburgerschapscompetenties over te brengen 
van de studenten bedraagt 50%. De benchmark van 60% wordt niet gehaald.  
 
De categorie die het hoogste aantal respondenten (50%) had was ‘Behouden’. 
 

 
 

I.4.2.12  [EVDM1.14] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) 
/verantwoordelijk (b) /geëngageerd (c) om de negen principes en bijhorende 
aanbevelingen) toe te passen? 

 
(vragen D1 – D3 uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement 
van de respondenten om de basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit toe te passen veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken naar 
het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
 
Grafiek 73: Veranderingen in motivatie om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) toe te passen 
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Grafiek 74: Veranderingen in verantwoordelijkheidsgevoel om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) toe te 
passen 
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Grafiek 75: Veranderingen in engagement om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) toe te passen 
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Wat betreft motivatie (zie Grafiek 73) zien we dat voor alle basisprincipes ten minste de helft van de 
respondenten een toename aangeeft, maar voor slechts 5 van de 9 principes en bijhorende 
aanbevelingen wordt de benchmark van 60% gehaald. De grootste toename is te zien voor 
basisprincipe d. Basisprincipe 4: “De versterking van interrelationele competenties zijn ook een 
evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties” met 69%. 
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat er wat betreft 
motivatie geen basisprincipe met bijhorende aanbevelingen sterker uitkomt. De verdeling tussen de 
lichte en sterke toenames is best gelijkmatig.   
 
De kleinste toename is te zien voor a. Basisprincipe 1: “Het hanteren van een brede notie van 
ontwikkeling die de complexiteit van sociale veranderingsprocessen eerlijker omvat met vooral 
stemmen uit het Globale Zuiden” met 50%. 
 
Zoals men kan zien bevinden de veel respondenten zich in de categorie ‘Behouden’, maar de 
meerderheid van de respondenten zit nog steeds in de groep van toename voor alle basisprincipes en 
bijhorende beleidsaanbevelingen.  
 
Enkele toelichtingen: 
 “Als je een vorming van UCOS bijwoont dan is het eerste gevoel misschien een klein beetje 

onzekerheid omdat, ja, ze zijn heel kritisch. Dus het eerste gevoel is een beetje “oei”. We hebben 
wel degelijk getwijfeld over het eigen kunnen omdat je merkt dat je eigenlijk heel veel fouten 
maakt. (…) Soms twijfel je dan wat, maar de motivatie is er wel.” 

 “Ze zijn gemotiveerd als ze toekomen. En op een aantal sessies na, waar enkele individuen 
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misschien wat zijn afgeschrikt -soms zijn we iets te kritisch en wordt het een beetje verlammend- 
vertrekt iedereen met nog een groter motivatiegevoel om dat toch anders aan te pakken.” (Team 
UCOS) 
 

“

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in motivatie om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) 
toe te passen bedraagt 59%. De benchmark van 60% wordt net niet gehaald over alle 
basisprincipes en bijhorende aanbevelingen heen, maar wel voor vijf van de negen. 

 
 
Wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel (zie Grafiek 74) zien we dat voor alle basisprincipes ten 
minste de helft van de respondenten een toename aangeeft, maar voor slechts zes van de negen 
principes en bijhorende aanbevelingen wordt de benchmark van 60% gehaald. De grootste toename 
is te zien voor basisprincipes d. Basisprincipe 4: “De versterking van interrelationele competenties 
zijn ook een evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties” en h. 
Basisprincipe 8: “Onderwijsinstellingen nemen een strengere rol op wat betreft het contact met 
kwetsbare kinderen tijdens stage/uitwisselingen en de sensibilisering errond om onnodige en 
potentieel schadelijke rechtstreekse contacten met kwetsbare kinderen te vermijden” met 77%. Dit 
brengt ons dan meteen ook bij een nieuw opvallend punt, m.n. dat de percentages van respondenten 
die een toename aangeven opmerkelijk hoger liggen dan voor motivatie.  
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat er wat betreft 
verantwoordelijkheidsgevoel er een duidelijke uitschieter is m.n. h. Basisprincipe acht: 
“Onderwijsinstellingen nemen een strengere rol op wat betreft het contact met kwetsbare kinderen 
tijdens stage/uitwisselingen en de sensibilisering errond om onnodige en potentieel schadelijke 
rechtstreekse contacten met kwetsbare kinderen te vermijden” met 46% gevolgd door f. 
Basisprincipe zes: “Belang van omkadering van studenten voor, tijdens en na de uitwisseling” met 38%.  
 
De kleinste toename is te zien voor g. Basisprincipe zeven: “Mondiaal bewustzijn en het bijhorend 
besef dat heel wat problemen een globale aanpak vereisen en niet alleen lokaal kunnen opgelost 
worden, wordt opgenomen in de referentietermen van de uitwisselingen en thesisonderzoek” met 
50%. 
 
Voor verantwoordelijkheidsgevoel is de categorie ‘Behouden’ dan ook minder prominent aanwezig 
als voor motivatie.   
 
Enkele toelichtingen: 
 “De motivatie om aan kwaliteitsvolle mobiliteit te werken, die is er eigenlijk wel en die blijft intact. 

Maar het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement om meer te voorzien voor 
evenwaardige partnerschappen daar voel je echt het besef over.” (Team UCOS) 

 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in verantwoordelijkheidsgevoel om de negen principes en 
bijhorende aanbevelingen) toe te passen bedraagt 64%.  

De benchmark van 60% wordt gehaald over alle basisprincipes en bijhorende 
aanbevelingen heen met dank aan de overtuigende toenames in zes van de negen 
basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen. 

 
Het beeld veranderd dan weer als we kijken naar engagement (zie Grafiek 75). Hier zien we ook dat 
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voor alle basisprincipes ten minste de helft van de respondenten een toename aangeeft, maar voor 
slechts vier van de negen principes en bijhorende aanbevelingen wordt de benchmark van 60% 
gehaald. De grootste toename is met verve te zien voor basisprincipe c. Basisprincipe drie: “Relaties 
met voldoende ownership en inspraak van de lokale partners rond het ontvangen en begeleiden van 
studenten en in alle vormen van academisch onderzoek” met 77%. 
 
Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat er wat betreft 
engagement twee duidelijke uitschieters zijn. We komen h. Basisprincipe 8: “Onderwijsinstellingen 
nemen een strengere rol op wat betreft het contact met kwetsbare kinderen tijdens 
stage/uitwisselingen en de sensibilisering errond om onnodige en potentieel schadelijke 
rechtstreekse contacten met kwetsbare kinderen te vermijden” terug tegen. Het deelt de topplaats 
met d. Basisprincipe vier: “De versterking van interrelationele competenties zijn ook een 
evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties” met 46% gevolgd door c. 
Basisprincipe drie: “Relaties met voldoende ownership en inspraak van de lokale partners rond het 
ontvangen en begeleiden van studenten en in alle vormen van academisch onderzoek” met 38%.  
 
De kleinste toename is te zien voor alle vier basisprincipes (1, 5, 7 en 9) met bijhorende 
aanbevelingen die de benchmark niet haalden en die vooral bengelen rond de 54% van respondenten 
die een toename aangeven. 
 
Hoewel minder uitgesproken, kan men zien dat de meeste respondenten zich in de categorie 
‘Behouden’ bevinden voor zes van de negen basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen.  
 

 

DEELCONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in engagement om de negen principes en bijhorende aanbevelingen) 
toe te passen bedraagt 59%.  

De benchmark van 60% wordt net niet gehaald over alle basisprincipes en bijhorende 
aanbevelingen heen, maar wel voor vier van de negen. 

 
We willen graag een belangrijke vaststelling maken met betrekking tot de basisprincipes. Als we de 
toenames bekijken per basisprincipe zowel voor kennis, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en 
engagement samen  (zie Tabel 44) dan komt een interessant beeld naar boven.  
 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke toename) 
aangeven in kennis, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement is hoger dan 60% voor 
zes van de negen basisprincipes. Basisprincipe d. Basisprincipe vier: “De versterking van 
interrelationele competenties zijn ook een evenwaardig doel naast de versterking van 
vakverbonden competenties”  staat duidelijk op kop met gemiddeld 67% respondenten die een 
toename aangeven over deze vier dimensies. Het wordt gevolgd door c. Basisprincipe 3: “Relaties met 
voldoende ownership en inspraak van de lokale partners rond het ontvangen en begeleiden van 
studenten en in alle vormen van academisch onderzoek” en h. Basisprincipe acht: 
“Onderwijsinstellingen nemen een strengere rol op wat betreft het contact met kwetsbare kinderen 
tijdens stage/uitwisselingen en de sensibilisering errond om onnodige en potentieel schadelijke 
rechtstreekse contacten met kwetsbare kinderen te vermijden” met telkens gemiddeld 65% 
respondenten die een toename aangeven over deze 4 dimensies. Dit zijn resultaten die in lijn liggen 
van de gesprekken met de respondenten.  
 
We merken bij ‘h. Basisprincipe acht’ op dat we een sterk vermoeden hebben dat de ontwikkeling  van 
het Inspiratiekader rond kinderrechten deze resultaten gekleurd hebben, maar we hebben er niet 
specifiek naar gevraagd bij de respondenten.  
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De drie basisprincipes die deze ‘benchmark’ niet ‘halen’ (we zetten het tussen aanhalingstekens want 
er zijn geen benchmarks bepaald per basisprincipe) zijn b. Basisprincipe twee: “Het concept van hulp 
maakt plaats voor eerlijke samenwerking” met 59%, g. Basisprincipe zeven: “Mondiaal bewustzijn en 
het bijhorend besef dat heel wat problemen een globale aanpak vereisen en niet alleen lokaal kunnen 
opgelost worden, wordt opgenomen in de referentietermen van de uitwisselingen en 
thesisonderzoek” met 51% en i. Basisprincipe negen: “Aandacht voor de ecologische duurzaamheid 
van de mobiliteit” met 53%. 
 
Tabel 44: Overzicht toename kennis, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement per beleidsaanbeveling 
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CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 

1 - sterk 
afgenomen

2 - licht 
afgenomen

3 - behouden
4 – licht 

toegenomen
5 – sterk 

toegenomen
Som toename

a. Basisprincipe 1: “Het hanteren van een brede notie van ontwikkeling die de complexiteit van sociale veranderingsprocessen eerlijker omvat met vooral stemmen uit het Globale Zuiden” 
KENNIS 0% 0% 20% 45% 35% 80%
MOTIVATIE 0% 0% 50% 29% 21% 50%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 38% 46% 15% 62%
ENGAGEMENT 0% 0% 46% 23% 31% 54%

GEM 61% 55% voor het voelen alleen
b. Basisprincipe 2: “Het concept van hulp maakt plaats voor eerlijke samenwerking” 
KENNIS 0% 0% 37% 47% 16% 63%
MOTIVATIE 0% 7% 36% 29% 29% 57%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 46% 23% 31% 54%
ENGAGEMENT 0% 0% 38% 31% 31% 62%

GEM 59% 58% voor het voelen alleen

c. Basisprincipe 3: “Relaties met voldoende ownership en inspraak van de lokale partners rond het ontvangen en begeleiden van studenten en in alle vormen van academisch onderzoek”
KENNIS 0% 0% 32% 37% 32% 69%
MOTIVATIE 0% 0% 38% 31% 31% 62%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 46% 23% 31% 54%
ENGAGEMENT 0% 0% 23% 38% 38% 77%

GEM 65% 64% voor het voelen alleen

d. Basisprincipe 4: “De versterking van interrelationele competenties zijn ook een evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties”
KENNIS 0% 0% 39% 39% 22% 61%
MOTIVATIE 8% 0% 23% 38% 31% 69%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 23% 46% 31% 77%
ENGAGEMENT 0% 8% 31% 15% 46% 62%

GEM 67% 69% voor het voelen alleen

e. Basisprincipe 5: “Het nastreven van de langetermijnpartnerschappen die institutioneel ingebed zijn en gezamenlijk leren mogelijk maken” 
KENNIS 0% 0% 37% 42% 21% 63%
MOTIVATIE 0% 0% 38% 31% 31% 62%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 33% 50% 17% 67%
ENGAGEMENT 0% 0% 46% 31% 23% 54%

GEM 61% 61% voor het voelen alleen

f. Basisprincipe 6: “Belang van omkadering van studenten voor, tijdens en na de uitwisseling”
KENNIS 0% 0% 39% 33% 28% 61%
MOTIVATIE 0% 0% 46% 23% 31% 54%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 31% 31% 38% 69%
ENGAGEMENT 0% 0% 42% 33% 25% 58%

GEM 61% 60% voor het voelen alleen

g. Basisprincipe 7: “Mondiaal bewustzijn en het bijhorend besef dat heel wat problemen een globale aanpak vereisen en niet alleen lokaal kunnen opgelost worden, wordt opgenomen in de referentietermen van de uitwisselingen en thesisonderzoek”
KENNIS 0% 0% 61% 22% 17% 39%
MOTIVATIE 0% 0% 38% 38% 23% 62%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 50% 42% 8% 50%
ENGAGEMENT 0% 0% 46% 46% 8% 54%

GEM 51% 55% voor het voelen alleen

h. Basisprincipe 8: “Onderwijsinstellingen nemen een strengere rol op wat betreft het contact met kwetsbare kinderen tijdens stage/uitwisselingen en de sensibilisering errond om onnodige en potentieel schadelijke rechtstreekse contacten met kwetsbare kinderen te vermijden”
KENNIS 0% 0% 42% 32% 26% 58%
MOTIVATIE 8% 0% 31% 31% 31% 62%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 23% 31% 46% 77%
ENGAGEMENT 0% 0% 38% 15% 46% 62%

GEM 65% 67% voor het voelen alleen

i. Basisprincipe 9: “Aandacht voor de ecologische duurzaamheid van de mobiliteit”
KENNIS 0% 5% 58% 32% 5% 37%
MOTIVATIE 8% 0% 38% 38% 15% 54%
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL 0% 0% 31% 46% 23% 69%
ENGAGEMENT 0% 0% 46% 31% 23% 54%

GEM 53% 59% voor het voelen alleen
GEM = 61%
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toename) aangeven in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement om de 
negen principes en bijhorende aanbevelingen) toe te passen bedraagt 61%.  
 
De benchmark van 60% wordt hiermee gehaald met dank aan de hoge scores van een 
aantal basisprincipes met een aantal aanbevelingen. 

 

I.4.2.13 [EVDM1.15] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) 
/verantwoordelijk (b) /geëngageerd (c) om hun manier van lesgeven aan te passen om  
de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken? 

 
(vragen D4.a, D5.a en D6.a uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement 
van de respondenten om de manier van lesgeven aan te passen om de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten kunnen versterken, veranderd is dankzij hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken naar het percentage respondenten dat een toename 
(lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
 
Grafiek 76: Veranderingen in motivatie over het aan de slag gaan mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen 
de onderwijsinstellingen 

 

 
 
Grafiek 77: Veranderingen in verantwoordelijkheidsgevoel over het aan de slag gaan met mondiale kwesties om ze beter 
aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen 
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Grafiek 78: Veranderingen in engagement over het aan de slag gaan met mondiale kwesties om ze beter aan bod te laten 
komen binnen de onderwijsinstellingen 

 

 
 
Wat betreft motivatie (zie Grafiek 76) zien we dat minder dan de helft van de respondenten (46%) 
een toename aangeeft. Als we echter kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de 
staven) dan blijkt dat er twee keer zoveel respondenten zijn voor wie de toename sterk was tegenover 
zij die een ‘Lichte toename’ aangeven. Zoals men kan zien bevinden de meeste respondenten zich in 
de categorie ‘Behouden’. 
 
Wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel (zie Grafiek 77), zien we een identiek beeld. 
 
De zaak verandert aanzienlijk als we naar het engagement kijken (zie Grafiek 78). Daar wordt de 
benchmark van 60% wel gehaald met 62% van de respondenten die aangeven dat hun deelname aan 
de UCOS-activiteit(en) voor een toename heeft gezorgd.  
 
Tabel 45: Veranderingen in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement over het aan de slag gaan om mondiale 
kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen 
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CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement om manier 
van lesgeven aan te passen om de wereldburgerschapscompetenties van de studenten 
te kunnen versterken bedraagt 51% (zie Tabel 45).  
 
De benchmark van 60% wordt niet gehaald over de drie aspecten van voelen heen, maar 
wel voor engagement. 

 

>= 60%
a. mijn manier van lesgeven aan te 
passen om de 
wereldburgerschapscompetenties van 
de studenten kunnen versterken 
(resp. = 13)

1 - sterk 
afgenomen

2 - licht 
afgenomen

3 - 
behouden

4 – licht 
toegenomen

5 – sterk 
toegenomen

Som 
toename

Mijn motivatie 0% 0% 54% 15% 31% 46%
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 0% 0% 54% 15% 31% 46%
Mijn engagement 0% 0% 38% 31% 31% 62%

GEM 51%

>= 60%
b. mijn kennis over kritisch 
wereldburgerschap ook op de eigen 
samenleving toe te passen tijdens 
mijn lessen (resp. = 13)

1 - sterk 
afgenomen

2 - licht 
afgenomen

3 - 
behouden

4 – licht 
toegenomen

5 – sterk 
toegenomen

Som 
toename

Mijn motivatie 0% 0% 54% 23% 23% 46%
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 0% 0% 46% 31% 23% 54%
Mijn engagement 0% 0% 46% 31% 23% 54%

GEM 51%

>= 60%

c. mijn kennis over kritisch 
wereldburgerschap ook toe te passen 
in mijn klasmanagement (omgaan met 
diversiteit, omgaan met verschillende 
visies en percepties, omgaan met 
culturele verschillen, enz.) (resp. = 13)

1 - sterk 
afgenomen

2 - licht 
afgenomen

3 - 
behouden

4 – licht 
toegenomen

5 – sterk 
toegenomen

Som 
toename

Mijn motivatie 0% 0% 62% 15% 23% 38%
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 0% 0% 62% 15% 23% 38%
Mijn engagement 0% 0% 38% 38% 23% 62%

GEM 46%

>= 60%
d. het beleid van mijn 
onderwijsinstelling aan te passen om 
de wereldburgerschapscompetenties 
van de studenten te kunnen versterken 
(resp. = 12)

1 - sterk 
afgenomen

2 - licht 
afgenomen

3 - 
behouden

4 – licht 
toegenomen

5 – sterk 
toegenomen

Som 
toename

Mijn motivatie 0% 8% 38% 31% 23% 54%
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 0% 0% 42% 42% 17% 58%
Mijn engagement 0% 0% 38% 46% 15% 62%

GEM 58%
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I.4.2.14  [EVDM1.16] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) 
/verantwoordelijk (b) /geëngageerd (c) om hun kennis over kritisch wereldburgerschap 
ook op de eigen samenleving toe te passen tijdens hun lessen? 

 
(vragen D4.b, D5.b en D6.b uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement 
van de respondenten om de kennis over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving 
toe te passen tijdens de lessen, veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We 
kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft. 
 
Wat betreft motivatie (zie Grafiek 76) zien we dat minder dan de helft van de respondenten (46%) 
een toename aangeeft. Als we echter kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de 
staven) dan blijkt dat er een gelijke verdeling is tussen de respondenten voor wie de toename sterk 
was tegenover die die een ‘Lichte toename’ aangeven. Zoals men kan zien bevinden de meeste 
respondenten zich in de categorie ‘Behouden’. 
 
Wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel (zie Grafiek 77), zien we dat meer dan de helft van de 
respondenten (54%) een toename aangeeft. Hiermee wordt de benchmark echter niet gehaald. Als 
we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat er meer 
respondenten zijn voor wie de toename licht was tegenover zij die een ‘Sterke toename’ aangeven. 
Zoals men kan zien bevinden de meeste respondenten zich in de categorie ‘Behouden’. 
 
Als we naar het engagement kijken (zie Grafiek 78), zien we dat daar de benchmark van 60% ook niet 
gehaald wordt.  Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan blijkt 
dat er meer respondenten zijn voor wie de toename licht was tegenover zij die een ‘Sterke toename’ 
aangeven. Zoals men kan zien bevinden de meeste respondenten zich in de categorie ‘Behouden’. 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement om hun 
kennis over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving toe te passen 
tijdens hun lessen bedraagt 51% (zie Tabel 45).  
 
De benchmark van 60% wordt niet gehaald over de drie aspecten van voelen heen. 

 
 

I.4.2.15  [EVDM1.17] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) 
/verantwoordelijk (b) /geëngageerd (c) om hun kennis over kritisch wereldburgerschap 
ook toe te passen in hun klasmanagement (omgaan met diversiteit, omgaan met 
verschillende visies en percepties, omgaan met culturele verschillen, enz.)? 

 
(vragen D4.c, D5.c en D6.c uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement 
van de respondenten om de kennis over kritisch wereldburgerschap ook toe te passen in het 
klasmanagement (omgaan met diversiteit, omgaan met verschillende visies en percepties, omgaan 
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met culturele verschillen, enz.), veranderd is dankzij hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We 
kijken naar het percentage respondenten dat een toename (lichte toename en sterke toename samen) 
aangeeft. 
 
Wat betreft motivatie (zie Grafiek 76) zien we dat aanzienlijk minder dan de helft van de 
respondenten (38%) een toename aangeeft. Als we echter kijken naar de sterke toenames 
(donkergroene delen van de staven) dan blijkt dat er meer respondenten zijn voor wie de toename 
sterk was tegenover zij die een ‘Lichte toename’ aangeven. Zoals men kan zien bevindt een grote 
meerderheid van de respondenten zich in de categorie ‘Behouden’. 
 
Wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel (zie Grafiek 77), zien we een identiek beeld als voor 
motivatie.  
 
De zaak verandert aanzienlijk als we naar het engagement kijken (zie Grafiek 78). Daar wordt de 
benchmark van 60% wel gehaald met 62% van de respondenten die aangeven dat hun deelname aan 
de UCOS-activiteit(en) voor een toename heeft gezorgd.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement om hun 
kennis over kritisch wereldburgerschap ook toe te passen in het klasmanagement 
bedraagt 46% (zie Tabel 45).  
 
De benchmark van 60% wordt niet gehaald over de drie aspecten van voelen heen, maar 
wel voor engagement met 62%. Het verschil met motivatie en 
verantwoordelijkheidsgevoel is dan het grootst in vergelijking met andere veranderingen 
waarvoor in de vragenlijst gepeild is naar de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel 
en het engagement. 
 

 

I.4.2.16  [EVDM1.18] Voelen docenten en medewerkers zich meer gemotiveerd (a) 
/verantwoordelijk (b) /geëngageerd (c) om het beleid van hun onderwijsinstelling aan 
te passen om  de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen 
versterken? 

 
(vragen D4.d, D5.d en D6.d uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement 
van de respondenten om het beleid van mijn onderwijsinstelling aan te passen om de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen versterken, veranderd is dankzij hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken naar het percentage respondenten dat een toename 
(lichte toename en sterke toename samen) aangeeft. 
 
Wat betreft motivatie (zie Grafiek 76) zien we dat meer dan de helft van de respondenten (54%) een 
toename aangeeft. Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene delen van de staven) dan 
blijkt dat er meer respondenten zijn voor wie de toename licht was tegenover zij die een ‘Sterke 
toename’ aangeven. Zoals men kan zien bevindt een grote meerderheid van de respondenten zich in 
de categorie ‘Behouden’. 
 
Wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel (zie Grafiek 77), zien we dat meer dan de helft van de 
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respondenten (58%) een toename aangeeft. Als we kijken naar de sterke toenames (donkergroene 
delen van de staven) dan blijkt dat er veel meer respondenten zijn voor wie de toename licht was 
tegenover zij die een ‘Sterke toename’ aangeven. Zoals men kan zien bevindt de grootste groep van 
de respondenten zich in de categorie ‘Lichte toename’. 
 
 
De situatie is gelijkaardig als we naar het engagement kijken (zie Grafiek 78). Ditmaal wordt de 
benchmark van 60% echter wel gehaald met 62% van de respondenten die aangeven dat hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en) voor een toename heeft gezorgd.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement om het 
beleid van hun onderwijsinstelling aan te passen bedraagt 58% (zie Tabel 45).  
 
De benchmark van 60% wordt niet gehaald over de drie aspecten van voelen heen, maar 
wel voor engagement met 62%.  
 

 
Tabel 46: Overzicht van de percentages toename  

 
 Percentages 

respondenten 
die een 

toename 
aangaven 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 

Luik A (mondiale 
kwesties) of Luik 

B 
(kwaliteitsvolle 

mobiliteit) 
WETEN     

Kennis over kritisch WB 74% 80% Neen Luik A en B 
Kennis over kritische WBC 80% 80% Ja Luik A en B 
Tools om competenties over 
te brengen 

60% 80% Neen Luik A 

Kennis visieteksten 74% 80% Neen Luik B 
Kennis basisprincipes 59% 60% Neen Luik B 
Kennis beleidsaanbevelingen 41% 60% Neen Luik B 
Inzicht bijdrage kwaliteitsvolle 
mobiliteit aan versterking 
WBC  

69% 60% Ja Luik B 

Inzicht bijdrage kwaliteitsvolle 
mobiliteit aan globale 
rechtvaardigheid 

50% 60% 
Neen 

Luik B 

Identificeren hoe WBC van 
studenten te versterken via 
manier van lesgeven 

44% 60% 
Neen 

Luik A 

Identificeren hoe kennis WBC 
op de eigen samenleving 
tijdens de lessen 

56% 60% 
Neen 

Luik A 

Identificeren hoe kennis WBC 
ook toepassen in 
klasmanagement 

56% 60% 
Neen 

Luik A 

Identificeren hoe WBC van 
studenten te versterken via 
beleid van onderwijsinstelling 

31% 60% 
Neen 

Luik A 

Gevoel in staat te zijn om WBC 50% 60% Neen Luik A 
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over te brengen 
GEMIDDELDE 57%    
     

 Gemiddeldes 
van de 

percentages 
respondenten 

die een 
toename 
aangaven 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 

Luik A (mondiale 
kwesties) of Luik 

B 
(kwaliteitsvolle 

mobiliteit) 

VOELEN     
Basisprincipes en 
beleidsaanbevelingen: 
motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
engagement 

61% 60% Ja Luik B 

Aanpassing manier van 
lesgeven: motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
engagement 

51% 

60% 

Neen Luik A 

Toepassing eigen samenleving 
tijdens lessen: motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
engagement 

51% 

60% Neen 

Luik A 

Toepassing klasmanagement: 
motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
engagement 

46% 

60% Neen 

Luik A 

Aanpassing beleid 
onderwijsinstelling: motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
engagement 

58% 

60% Neen 

Luik A of B 

GEMIDDELDE 53%    

 

 

CONCLUSIE VOOR DE EVALUATIEVRAAG 
Op vier uitzonderingen na kunnen we waarnemen dat meer dan de helft van de 
respondenten een toename heeft ondervonden. De percentages blijven echter (soms 
ver) onder de gestelde benchmarks (zie Tabel 46).   
 
Het is opvallend en -tegelijkertijd niet verrassend gezien de focus van het programma 
tijdens de implementatie- dat deze benchmarks wel werden behaald voor bijna alle 
domeinen gerelateerd aan kwaliteitsvolle mobiliteit. Vooral de informatie rond de 
toename in kennis, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en engagement betreffende 
de basisprincipes en aanverwante beleidsaanbevelingen geven aan dat voor bijna alle 
dimensies de benchmark van 60% wel -en soms zelf op ruime wijze- wordt gehaald met 
op kop de basisprincipes die te maken hebben met de evenwaardigheid van 
interrelationele competenties, de ownership en inspraak van de lokale partners en 
strengere rol m.b.t. het contact met kwetsbare kinderen.  
 
Wat betreft de niet-mobiliteitsspecifieke domeinen konden we zien dat bij het VOELEN 
het engagement wel toenam bij drie van de vier.  
 
Op basis van deze gegevens besluiten we dat het programma voor deze -weliswaar heel 
beperkte- groep respondenten erin geslaagd is om een succesvol resultaat neer te leggen 
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op het vlak van kwaliteitsvolle mobiliteit, maar er niet in geslaagd is om -volgens de volle 
betekenis die eraan gegeven is- docenten en medewerkers internationalisering in staat te 
stellen de wereldburgerschapscompetenties van studenten te versterken.  
 
Dit heeft te maken met de focus die gelegd is op de versterking van 
wereldburgerschapscompetenties louter in een context van mobiliteit. Ook concluderen 
we uit de dataverzameling en -analyse dat docenten en medewerkers internationalisering 
een andere functie bekleden en dus een andere rol te spelen hebben om die WBC te 
versterken bij studenten. Het niet onderscheiden van de gewenste veranderingen heeft 
zonder twijfel een effect op de resultaten die men observeert. Denk aan het feit dat vooral 
docenten zich meer in staat voelden om WBC over te brengen. Ook bij het analyseren van 
de factoren werd ons duidelijk dat zeer relevante veranderingen niet gecapteerd konden 
worden door het gestelde kader. We denken hierbij aan het positieve effect van kritische 
zelfreflectie.  
 

 

I.4.2.17 Factoren van de deelname die leidden tot deze effecten 

 
“Ik zou willen benadrukken hoe kwaliteitsvol en begeesterend de UCOS-sessie was die ik volgde.” 

 
De evaluatiematrix nam geen factorvragen op op het immediate outcomeniveau (wel op het 
intermediate outcomeniveau), maar we hebben er wel naar gepolst tijdens onze gesprekken met de 
respondenten om een beter inzicht te krijgen in de elementen die maken dat de UCOS-activiteiten de 
aangeduide effecten teweegbrachten. Dit is een opsomming van de factoren die spelen volgens de 
respondenten en volgens wat we geobserveerd hebben: 
 
 Het bestaan van de visieteksten en hoe errond gewerkt is:  

- Eerst presentatie via het -gezamenlijk georganiseerd- colloquium gevolgd door een reeks 
vormingssessies op maat om die visietekst te kunnen implementeren in de praktijk.  

“Uhm, werk ik daar rechtstreeks mee? Nee, dat niet. Maar inderdaad, we hebben daar 
opleiding over gekregen. Dat is samen met de internationale antennes ook nog aan bod 
gekomen.” (docent) 

- Principes en aanbevelingen zijn kort en ‘to the point’ wat toelaat om er snel mee weg te zijn 
zelfs als je de teksten niet gelezen hebt (Team UCOS) 

- Betrokkenheid van verschillende instellingen bij het ontwikkelen van de teksten en het 
organiseren van het colloquium ‘Relevante stages voor het globale Zuiden’: 

“De afgevaardigden van elke hogeschool zitten daarin om samen te werken aan die visie 
teksten. Dat is niet dat UCOS het alleen doet. Dat komt van onderuit.” (medewerker 
internationalisering) 
 
Verantwoording aan DGD – Geleerde lessen 2018 (p.1): (over consortium dat colloquium 
‘Relevante stages voor het globale Zuiden’ mee heeft georganiseerd) “(…) De inbreng en 
de kritische bemerkingen van deze partners hielpen om de visietekst vorm te geven en 
hebben er zeker toe bijgedragen dat de tekst positief werd ontvangen door de instellingen 
van het hoger onderwijs.” 

- Kritische reflecties bij de voorbereiding 
- Event op maat van de instellingen 

 UCOS-begeleiders: 
- Enthousiasme  

“Dat enthousiasme van de begeleider, dat is ook onbeschrijfelijk. Da's echt een 
entertainer. Die trekt je echt mee. Ik hoor dat overal. Die boeit echt.” (medewerker 
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internationalisering) 
- Niet beoordelend 

“ Kritische zaken, zoals ‘white priviledge’ en racisme, worden toch op een heel 
diplomatische manier overgebracht. Dat zijn zaken die heel gevoelig overkomen. Ja, en 
(de begeleider) kan dat echt brengen op een manier dat er zich niemand geviseerd of 
aangevallen voelt.” (medewerker internationalisering) 
“We hebben een manier gevonden om een toon te hanteren om een veilige omgeving te 
creëren.” (Team UCOS) 
 
Verantwoording aan DGD – Geleerde lessen 2018 (p.1): (over colloquium ‘Relevante 
stages voor het globale Zuiden’) “Een opvallende vaststelling uit de evaluatie die nadien 
werd uitgevoerd, was dat de voormiddag heel positief werd ontvangen, maar dat de 
werksessies in de namiddag veel minder hoog scoorden. Deze sessies werden niet 
gegeven door onze eigen vormingsgevers, maar het blijft onze verantwoordelijkheid om 
de meeste geschikte sprekers en begeleiders voor onze activiteiten te vinden. In de 
toekomst zal er dan ook nog meer aandacht zijn voor de strenge selectie van externe 
experten.” 

- (Zelf)kritiek staat centraal: 
“Zoals dat we daarnet zeiden is het soms een beetje extreem. Maar ik denk dat als ze het 
niet zo extreem aanbrengen en echt wijzen op de gevaren van bepaalde zaken, tja... 
Sowieso wordt het al afgezwakt in de aanbevelingen naar het beleid. Ik denk dus dat de 
beste manier waarop ze het moeten doen is echt die kritische aanpak.” (medewerker 
internationalisering) 
“We brengen thematieken op een kritische manier. Het brengt een schokeffect dat soms 
verlammend werkt, maar we trekken de aandacht.” (Team UCOS)   

- Veel ruimte voor zelfreflectie 
“We schetsen de problematiek heel scherp en dan brengen we ze ook meteen wel 
naar: maar hoe kunnen we dit nu oplossen en aanpakken? En dan proberen we het 
meteen zo concreet mogelijk te maken. We beginnen vaak met brede 
basisprincipes, die dan telkens kleiner en kleiner worden naar concrete 
aanbevelingen, zij het richting mobiliteit, zij het richting inhoud van de 
voorbereiding of hoe dat je de debriefing moet aanpakken. En dan werken we met 
case studies, met stellingen. Er is veel ruimte voor zelfreflectie bij zo’n training." 
(Team UCOS) 

- Ervaring met veel studenten waardoor ze over een veelheid van stellingen en cases beschikken 
(Team UCOS) 

- Vanuit perspectief van de D&M dankzij goede kennis van hun werkcontext (Team UCOS) 
 Vormingen (aanpak en inhoud): 

- Combinatie van theoretische kennis met praktische ervaring 
- Concretisering: 

  via uit het leven gegrepen voorbeelden 
 “De manier waarop ze met alle aspecten willen rekening houden in hun 

activiteiten om toch een zo praktisch georiënteerd en realistisch mogelijk 
beeld te brengen van de topic waar dat ze rond werken” 

 Een scherpe probleemschetsing wordt direct gelinkt aan concrete oplossingen 
(Team UCOS) 

 Zeer duidelijke structuur en afspraken binnen de groep over doelstellingen 
van de activiteit (inhoud, hoofdstukken) (Team UCOS) 

- Kwaliteitsvolle inhoud 
- Gevoelige zaken worden blootgelegd en op een goede manier uitgelegd 
- Durven zaken in vraag stellen 
- Creatie van dialoog tussen de begeleiders en de deelnemers  
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- Manier van aanpak is een inspiratie om zelf aan de slag te gaan 
- Samenbrengen van mensen:  

 Inspirerend contact met de peers 
 Inzicht in potentiële samenwerking tussen gelijkaardige en tussen 

verschillende richtingen 
 “Dat vind ik dan ook weer de sterkte van UCOS. Dat we mensen op dit terrein 

samenbrengen. Ik denk dat als het gaat over internationalisering dat het heel 
belangrijk is dat we ook samen aan het touwtrekken zijn.” (docent) 

- Goed materiaal ter beschikking 
- Visieteksten vormen een leidraad 
- Halve dag 
- Confrontatie met nieuwe analysemodellen 

 Motivatie van de deelnemers:  
“Ik heb wel het dat gevoel iedereen die naar een seminarie van ons komt -en we hebben er best 
wel veel gedaan- daar zit met een heel sterke motivatie om iets anders te gaan doen. Anders kom 
je niet naar een training van een hele dag of een paar uur.” (Team UCOS) 

 Peer pressure: het komt vreemd over als je niet aanwezig bent (Team UCOS) 
 UCOS als organisatie: (Team UCOS) 

- Onafhankelijk in het brengen van hun discours want hangen niet financieel af van het 
uitzenden van studenten 

- Neutraal wat toelaat om kritisch te zijn want UCOS is geen uitzendorganisatie 
- Nauwe contacten en goede relaties met de D&M: onderhouden door de leden van het team 

en tijdens jaarlijkse rondetafelgesprekken (die weliswaar niet doorgegaan is in 2021) 
- Door mond-op-mond reclame kunnen meer D&M bereikt worden. 

 

I.4.3 Heeft de deelname aan activiteiten van UCOS onverwachte effecten teweeg gebracht 
TIJDENS de activiteit zelf? [EVDM2] 

 
(vraag D7. Uit VL-DM) 
 
Gevraagd of de deelname aan de UCOS-activiteit(en) nog andere effecten had teweeggebracht tijdens 
de activiteit(en) zelf, gaven vier respondenten het volgende aan:  
 (h)erkenning 
 keer op keer terug een inspiratie, een moment van reflectie 
 meer aandacht voor correcte beeldvorming m.b.t. wereldburgerschap en dus aandacht voor een 

boodschap van empowerment 
 voornamelijk meer bespreekbaar maken bij collega's 
 
Ook hier merken we net als voor de studenten dat deze effecten misschien onverwacht waren voor de 
D&M, maar wel in de lijn lagen van wat UCOS wil bereiken.  
 

I.4.4 Heeft UCOS zowel docenten als medewerkers in staat gesteld om WBC over te brengen 
op studenten in het programma 2017 – 2021? [EVDM3] 

 

Deze vraag moest gesteld worden aan de hand van de sub-vraag of er een verschil in blootstelling 
geweest is [EVDM3.1]. 

We kunnen deze vraag niet beantwoorden omwille van de volgende redenen. Ten eerste verzamelt 
UCOS geen gedisaggregeerde data voor beide soorten doelgroepen, waardoor we niet konden 
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opmaken of er een verschil was in blootstelling tussen beide groepen. Tegelijkertijd moet toegegeven 
worden dat de populatie van docenten sowieso groter is dan de populatie van medewerkers 
internationalisering. Elementen uit de gesprekken met het team en een aantal 
medewerkers/docenten doen ons echter wel vermoeden dat UCOS een groter bereik heeft bij de 
populatie van medewerkers dan de populatie docenten. Hiermee is echter niet gezegd of er een 
verschil is in de gewenste effecten bij beide doelgroepen.  

Ten tweede waren er te weinig respondenten voor de vragenlijst om uitspraken te kunnen doen over 
significante verschillen bij de doelgroepen.  

 

AANBEVELING 
Het zou nuttig zijn om bij de evaluatie van activiteiten een onderscheid te maken tussen 
beide groepen aangezien niet alle gewenste veranderingen van toepassing kunnen zijn 
voor beide. Bijvoorbeeld: medewerkers komen soms niet in contact met de studenten in 
een klascontext waardoor hun slagkracht zich meer op het beleid bevindt. 

 Het zou nuttig zijn om een goed beeld te hebben van de totale populatie docenten en 
medewerkers in het Vlaams Hoger onderwijs om een beter idee te hebben van het bereik 
van het programma.  

 

I.5 EFFECTEN VAN HET PROGRAMMA OP DE DOCENTEN EN MEDEWERKERS 
INTERNATIONALISERING – INTERMEDIATE OUTCOMENIVEAU 

 
Intermediate outcome: Docenten en medewerkers internationalisering van het Vlaamse hoger 
onderwijs gaan aan de slag om (A) mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de 
onderwijsinstellingen en om (B) de kwaliteit van de mobiliteit van/naar het Globale Zuiden te 
verbeteren 
 

In dit laatste deel buigen we ons op de effecten die het programma heeft gehad op de docenten en 
medewerkers nadat ze aan de UCOS-activiteit(en) hebben deelgenomen en de factoren die ertoe 
leidden. We focussen ons hier op hun ‘handelen’. De reeks evaluatievragen in dit onderdeel zijn 
onderverdeeld in twee grote luiken:  

 aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen 
(A) 

 aan de slag gaan om de kwaliteit van de mobiliteit (van/)30 naar het Globale Zuiden te verbeteren 
(B) 

 
Aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen 
(A)  
 [EVDM4.1] Zijn docenten en medewerkers internationalisering aan de slag gegaan om mondiale 

kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A) dankzij de 
deelname aan UCOS-activiteiten?   
- [EVDM4.1.1] Passen de docenten hun manier van lesgeven aan dankzij de deelname aan 

UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.1.a] Indien ja, hoe? 
- [EVDM4.1.1.b] Indien neen, waarom niet? 
- [EVDM4.1.2] Hanteren de docenten en medewerkers een diversiteitssensitief 

 
30 We hebben dit tussen ( ) gezet omdat het aspect ‘van’ het Globale Zuiden amper aan bod is gekomen binnen 
het programma en er ook geen data over beschikbaar was. 
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klasmanagement dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.2.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.2.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.3] Passen de docenten en medewerkers hun opgedane kennis rond WBC in hun 

lessen ook toe op de eigen samenleving dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.3.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.3.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.4] Zien de docenten en medewerkers internationalisering ruimer dan enkel 

mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.4.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.4.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.5] Formuleren de docenten en medewerkers aanbevelingspunten of 

verbeteringen m.b.t. het internationaliseringbeleid dankzij de deelname aan UCOS-
activiteiten? 

- [EVDM4.1.5.a] Indien ja, welke? 
- [EVDM4.1.5.b] Indien neen, waarom niet? 

 [EVDM5.1] Welke factoren  (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of factoren 
uit de bredere maatschappij) hebben bijgedragen aan deze verandering om aan de slag te gaan 
om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A)? 
- [EVDM5.1.1] Wat is het gewicht van deze factoren op de verandering?  

 [EVDM5.3] Heeft UCOS bijgedragen aan deze verandering? 
- [EVDM5.3.1] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor 

deze verandering in het kader van (A)?  
- [EVDM5.3.2] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere 

factoren in het kader van (A)?  
- [EVDM5.3.3] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van A indien de D&M niet aan de activiteit 

van UCOS hadden deelgenomen? 
 [EVDM5.4] Welke factoren zullen in de toekomst meespelen om al dan niet aan de slag te gaan?    

- [EVDM5.4.1] Welke factoren zullen meespelen i.v.m. A? 
 
Aan de slag om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) 
 [EVDM4.2] Zijn docenten en medewerkers internationalisering aan de slag gegaan om de 

kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.1] Implementeren de docenten en medewerkers de negen basisprincipes uit de 

visietekst over kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.1.a] Indien ja, welke? 
- [EVDM4.2.1.b] Indien neen, waarom? 
- [EVDM4.2.2] Implementeren de docenten en medewerkers de beleidsaanbevelingen over 

kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.2a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.2.2b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 [EVDM5.2] Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving en factoren 
uit de bredere maatschappij) hebben bijgedragen aan deze verandering om aan de slag te gaan 
om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B)? 
- [EVDM5.1.1] Wat is het gewicht van deze factoren op de verandering? 

 [EVDM5.3] Heeft UCOS bijgedragen aan deze verandering? 
- [EVDM5.3.4] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor 

deze verandering in het kader van (B)?  
- [EVDM5.3.5] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere 

factoren in het kader van (B)?  
- [EVDM5.3.6] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van B indien de D&M niet aan de activiteit 

van UCOS hadden deelgenomen? 



  

Pagina 191 van 368 
 

Eindverslag  

 [EVDM5.4] Welke factoren zullen in de toekomst meespelen om al dan niet aan de slag te gaan?    
- [EVDM5.4.2] Welke factoren zullen meespelen i.v.m. B? 

------------------------------------------------------- 
 [EVDM6] Heeft de deelname aan activiteiten van UCOS onverwachte effecten teweeg gebracht 

NA de activiteit zelf?  
 [EVDM7] Heeft UCOS zowel docenten als medewerkers in staat gesteld om WBC over te 

brengen op studenten in het programma 2017 – 2021? 
 
 

I.5.1 Profiel van de respondenten 

Onze analyse voor de effecten van het programma op het intermediate niveau zijn gebaseerd op de 
antwoorden van de respondenten (zie Deel 3.0) op de online survey (VL-DM) en op de interviews. Het 
gaat dus om hetzelfde profiel mensen.   

Aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen 
(A)  

I.5.2 Zijn docenten en medewerkers internationalisering aan de slag gegaan om mondiale 
kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A) dankzij de 
deelname aan UCOS-activiteiten? [EVDM4.1] 

 

Dit is de vierde evaluatievraag voor de docenten en medewerkers internationalisering (D&M) zoals 
men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te beantwoorden hebben we de 
volgende 5 sub-evaluatievragen (+ bijvragen) onderzocht:  

- [EVDM4.1.1] Passen de docenten hun manier van lesgeven aan dankzij de deelname aan 
UCOS-activiteiten? 

- [EVDM4.1.1.a] Indien ja, hoe? 
- [EVDM4.1.1.b] Indien neen, waarom niet? 
- [EVDM4.1.2] Hanteren de docenten en medewerkers een diversiteitssensitief 

klasmanagement dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.2.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.2.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.3] Passen de docenten en medewerkers hun opgedane kennis rond WBC in hun 

lessen ook toe op de eigen samenleving dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.3.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.3.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.4] Zien de docenten en medewerkers internationalisering ruimer dan enkel 

mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.1.4.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.1.4.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 
- [EVDM4.1.5] Formuleren de docenten en medewerkers aanbevelingspunten of 

verbeteringen m.b.t. het internationaliseringbeleid dankzij de deelname aan UCOS-
activiteiten? 

- [EVDM4.1.5.a] Indien ja, welke? 
- [EVDM4.1.5.b] Indien neen, waarom niet? 
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I.5.2.1  [EVDM4.1.1] Passen de docenten hun manier van lesgeven aan dankzij de deelname 
aan UCOS-activiteiten? [EVDM4.1.1.a] Indien ja, hoe? [EVDM4.1.1.b] Indien neen, 
waarom niet? 

 
(vraag E.1 uit VL-DM) 
 
Zoals men kan zien op Grafiek 79 geven 50% van de 14 respondenten aan dat ze hun manier van 
lesgeven hebben aangepast om de wereldburgerschapscompetenties van de studenten te kunnen 
versterken. Als we echter de docenten eruit filteren blijkt dat het eigenlijk om 2/3 van de (negen) 
docenten gaat wat neerkomt op 67%.   
 
Van deze zes docenten hebben er vier de factorvragen verder ingevuld. Ze geven allemaal aan dat hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en) een bijdrage heeft geleverd hiervoor.  
 
De respondenten gaven de volgende toelichtingen over deze vraag. We merken er meteen bij op dat 
bepaalde respondenten de vraag ruimer hebben geïnterpreteerd dan puur het gebeuren in een 
klaslokaal. Ze hebben ook voorbeelden over het breder beleid. Dit was trouwens ook het geval tijdens 
de gesprekken. Dit is een belangrijke uitbreiding in het kader van effecten van het werk van UCOS.  
  “Meer gaan opnemen en duiden in de lessen” 
 “Meer interactie met de studenten, peilen naar verwachtingen en wijzen op 

verantwoordelijkheden en respect voor de medemens” 
 “Ik denk dat het voor mij wel altijd aanwezig is, maar nu misschien systematischer.” (docent) 
 “Vanuit de UCOS-vorming krijg je toch wel tools mee of nieuwe inzichten die je dan ook verwerkt 

in uw eigen cursusmateriaal.” (medewerker internationalisering) 
 “De manier waarop ze zaken (=UCOS) aanbrengen vind ik ook wel interessant om dan zelf ook bij 

mijn studenten dat op die manier uit te leggen of aan te pakken.” (medewerker 
internationalisering) 

 “In de lessen proberen we verder het werkveld te optimaliseren en bijvoorbeeld zorgorganisaties 
dan vooral in Brussel die met die kwetsbare groepen bezig zijn dat ook nog meer in de lessen wordt 
verwerkt eigenlijk. (…) we zijn er nog mee bezig.” (docent) 

 “Voor studenten die naar het zuiden gaan, hebben we een keuzevak die stage in het Zuiden 
eigenlijk extra voorbereiding geeft, maar ook extra diepgang tijdens de stage. Voordien waren de 
studenten enorm gefocust op 'wij willen onze bevallingen halen, want dat is dat is het cruciale doel 
als student vroedvrouw'. (…) via dat opleidingsonderdeel dat ze verplicht bij moeten nemen 
moeten zij zich inhoudelijk voorbereiden. Zij moeten de brede context van het land waar ze 
naartoe gaan zowel sociaal, politiek, actualiteit, maar dan ook wat is het onderwijsniveau in dat 
land? Enz.” (docent) 

-------- 
 “Het wordt meer systematisch toegepast in mijn lesgeven en in de organisatie van onze opleiding.”  
  “Meer kritisch stilstaan bij beleid en politiek.“ 
 “Wat je algemeen hoort is dat op individuele basis wel heel erg veel gedaan wordt. Mensen gaan 

zich er plotseling wel in verdiepen, maar dat er beleidsmatig niet zo geweldig veel gewijzigd is.” 
(Team UCOS) 

 
We hebben geen gegevens over de redenen waarom de docenten hun manier van lesgeven niet 
hebben aangepast.  
 
Grafiek 79: Manier van lesgeven aangepast 
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CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
67% van de respondenten (docenten) geeft aan de manier van lesgeven te hebben 
aangepast dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten.  
 
De benchmark van 60% is hiermee vlot gehaald voor deze groep. We herinneren er hier 
aan dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we geen uitspraken kunnen 
doen over de gehele populatie van deelnemende docenten.   
 

 
 

 

AANBEVELING 
In de vragenlijst zijn de medewerkers niet uitgesloten van het beantwoorden van deze 
vragen. Dit heeft als gevolg dat een filtering moest gebeuren. De verwachte veranderingen 
voor de docenten kunnen best in de vraaglijst apart genomen worden om te vermijden 
dat er medewerkers zijn die hier op antwoorden. Dit bewijst ook nogmaals het nut om 
voor de twee verschillende groepen een aparte set van verwachte veranderingen te 
formuleren.  

 

I.5.2.2  [EVDM4.1.2] Hanteren de docenten en medewerkers een diversiteitssensitief 
klasmanagement dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? [EVDM4.1.2.a] Indien ja: 
op welke manier geven ze hier invulling aan? [EVDM4.1.2.b] Indien nee: waarom niet? 
Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 
(vraag E.2 uit VL-DM) 
 
Zoals men kan zien op Grafiek 80 geven 25% van de 12 respondenten aan dat ze hun kennis over 
kritisch wereldburgerschap toegepast hebben in hun klasmanagement. Als we de docenten eruit 
filteren blijkt dat het eigenlijk om 3/8 docenten gaat wat neerkomt op 38%.   
Van deze 3 docenten hebben er 3 de factorvragen verder ingevuld. Ze geven allemaal aan dat hun 
deelname aan de UCOS-activiteit(en) een bijdrage heeft geleverd hiervoor.  
 
De respondenten gaven de volgende toelichtingen over deze vraag:  
  “Door in lesactiviteiten uit te wisselen en reflectie tussen studenten onderling te organiseren en 

te bevorderen.” 
 “Het bespreken van actuele topics, generatiegericht.” 
 
We hebben geen gegevens over de redenen waarom de docenten hun kennis over kritisch 
wereldburgerschap niet toegepast hebben in hun klasmanagement.  

50%50%

E1. NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) heb ik mijn manier 
van lesgeven aangepast om de wereldburgerschapscompetenties van 

de studenten te kunnen versterken. (resp. = 14)

Ja Neen
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Grafiek 80: Kennis over kritisch WB toegepast in klasmanagement 

 
 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
38% van de respondenten geeft aan hun kennis over kritisch wereldburgerschap toegepast 
te hebben in hun klasmanagement dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten.  
 
De benchmark van 60% is hiermee niet gehaald voor deze groep. We herinneren er hier 
aan dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we geen uitspraken kunnen 
doen over de gehele populatie van deelnemende docenten.   
 

 

I.5.2.3  [EVDM4.1.3] Passen de docenten en medewerkers hun opgedane kennis rond WBC in 
hun lessen ook toe op de eigen samenleving dankzij de deelname aan UCOS-
activiteiten? [EVDM4.1.3.a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
[EVDM4.1.3.b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 
(vraag E.3 uit VL-DM) 
Zoals men kan zien op Grafiek 81 geven 58% van de 12 respondenten aan dat ze hun kennis over 
kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving toegepast hebben in hun lessen. Als we de 
docenten eruit filteren blijkt dat het eigenlijk om 6/8 docenten gaat wat neerkomt op 75%.   
 
Van deze zes docenten hebben er vier de factorvragen verder ingevuld. De vijfde respondent blijkt een 
medewerker internationalisering te zijn waarvan we niet weten of deze persoon ook lessen geeft en 
daarom de vragen heeft beantwoord. Behalve één docent, geven ze aan dat hun deelname aan de 
UCOS-activiteit(en) een bijdrage heeft geleverd hiervoor.  
 
De respondenten gaven de volgende toelichtingen over deze vraag:  
 “Ik zal al sneller eens in discussie gaan met iemand of voorbeelden aangaan daar waar ik vroeger 

niks te zeggen had.” 
 “Door studenten systematisch samen te laten reflecteren over praktijkervaringen.” 
 “Deze leerdoelen zitten niet in mijn lessen, maar ik probeer via casussen of praktijklessen deze 

toch binnen te brengen, dus wat 'vakoverschrijdend' te werken.” 
 “Omdat we een multiculturele klasgroep hebben, wordt de onderzoeksvraag (die over voeding en 

eetgewoontes gaat) bekeken vanuit de verschillende culturen in de groep. Dit wordt afgetoetst 
aan hoe het er in België/het Westen aan toe gaat. Want, omdat we allemaal in België leven, is het 
de cultuur die ons (ver)bindt.” 

25%

75%

E2. NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) heb ik mijn kennis 
over kritisch WB toegepast in mijn klasmanagement. (resp. = 14)

Ja Neen
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 “Heel concrete voorbeelden besproken” 
 

We hebben geen gegevens over de redenen waarom de docenten hun opgedane kennis rond WBC 
niet in hun lessen op de eigen samenleving toegepast hebben.  
 
Grafiek 81: Kennis over kritisch WB toegepast in de lessen op eigen samenleving 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
75% van de respondenten (docenten) geeft aan dat ze hun kennis over kritisch 
wereldburgerschap ook op de eigen samenleving toegepast hebben in hun lessen dankzij 
de deelname aan UCOS-activiteiten.  
 
De benchmark van 60% is hiermee gehaald voor deze groep. We herinneren er hier aan 
dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we geen uitspraken kunnen doen 
over de gehele populatie van deelnemende docenten.   
 

 

I.5.2.4  [EVDM4.1.4] Zien de docenten en medewerkers internationalisering ruimer dan enkel 
mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten?  [EVDM4.1.4.a] Indien ja: op 
welke manier geven ze hier invulling aan?  [EVDM4.1.4.b] Indien nee: waarom niet? 
Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 
(vraag E.4 uit VL-DM) 
 
Zoals men kan zien op Grafiek 82 geven 67% van de 12 respondenten aan internationalisering ruimer 
te zien dan enkel mobiliteit.  
 
Deze vraag werd niet verder verdiept in de vragenlijst waardoor we niet over gegevens beschikken of 
de deelname aan UCOS meespeelde en we ook geen toelichtingen hebben over het ‘hoe’ of het 
‘waarom niet’. Vanuit de gesprekken met de respondenten kregen we de volgende toelichtingen: 
 “Intussen hebben we binnen de hogeschool deelgenomen aan een begeleidingstraject van 

internationalisering van het curriculum. (…) We hebben heel lang gediscussieerd of en hoe je dat 
kritisch wereldburgerschap kan evalueren. We zijn op een bepaald ogenblik eigenlijk bijna moeten 
uitstappen, maar intussen zit het er toch in.” (docent) 

 “Binnen de opleiding is er ook een soort van leerlijn over persoonsontwikkeling. Daar zitten die 
interculturele culturele competenties eigenlijk verwerkt.” (docent) 

58%
42%

E3. NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) heb ik mijn kennis 
over kritisch wereldburgerschap ook op de eigen samenleving 

toegepast tijdens mijn lessen (resp = 12) 

Ja Neen
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 “Wij gaan vanaf dit jaar, of beter, het zal in de zomer omgezet worden in het curriculum volgend 
jaar. Studenten moeten doorheen hun opleiding jaarlijks een casusbespreking doen. (…) We 
hebben eigenlijk nu systematisch die casuïstiek een internationaal cachet gegeven. Waar wij heel 
bewust op werken is dat studenten die in verschillende settings hebben gewerkt eigenlijk hun 
casus gaan bespreken voor de eerste en tweedejaars die in principe niet naar het buitenland gaan, 
maar die wel in een totaal andere setting werken. Ze moeten heel bewust tot uitwisseling komen.” 
(docent) 

 “We zijn ook nog aan het werken hoe we binnen de instelling eigenlijk al van het eerste jaar rond 
die wereldburgerschapscompetenties meer kunnen werken. En ook niet enkel studenten die nu 
niet naar het buitenland gaan, maar ook studenten die hier blijven. Internationalisation at home. 
Ik denk dat elke hogeschool daar wel rond aan het werken is.” (medewerker internationalisering) 

  
Grafiek 82: Interpretatie van internationalisering 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Voor deze vraag werden er geen factoren gevraagd in de vragenlijst waardoor het niet 
mogelijk is om te traceren of deze bijdrage te wijten is aan de deelname van UCOS-
activiteit(en).  
 
We kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over het al dan niet halen van de indicator, maar 
er is wel een toename waar te nemen bij een ruime meerderheid (67%) van de -weliswaar 
kleine groep- respondenten. 
 

 

I.5.2.5  [EVDM4.1.5] Formuleren de docenten en medewerkers aanbevelingspunten of 
verbeteringen m.b.t. het internationaliseringbeleid dankzij de deelname aan UCOS-
activiteiten? [EVDM4.1.5.a] Indien ja, welke?  [EVDM4.1.5.b] Indien neen, waarom 
niet? 

 
(vraag E.5 uit VL-DM) 
 
Zoals men kan zien op Grafiek 83 geven 50% van de 12 respondenten aan dat ze aanbevelingen voor 
het veranderen van het internationaliseringsbeleid geformuleerd hebben. Als we kijken naar de 
verdeling tussen docenten en medewerkers blijkt dat 3/4 medewerkers aanbevelingen hebben 
geformuleerd tegenover 3/8 docenten.   
 
Vijf respondenten (drie docenten en twee medewerkers internationalisering) hebben de factorvragen 

67%

33%

E4. NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) interpreteer ik 
internationalisering ruimer dan enkel mobiliteit (resp. = 12)

Ja Neen
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verder ingevuld. Drie van de vijf (60%) geven aan dat hun deelname aan de UCOS-activiteit(en) een 
bijdrage heeft geleverd hiervoor.  
 
De respondenten gaven de volgende toelichtingen over deze vraag:  
 “Belang van stages in het Zuiden, bij voorkeur drie maanden of meer” 
 “Maximum twee studenten samen op een zelfde stageplaats” 
 “Bewust contact en uitwisseling zoeken met plaatselijke partners en studenten.” 
 “Verruimen van UCOS voorbereiding en debriefing van ALLE studenten die naar het Zuiden 

vertrekken, niet enkel de reisbeursstudenten.”  
 “Op niveau van de associatie bekeken hoe een overkoepelend beleid (minstens guidelines, maar 

hopelijk ook bindender) kan worden geïnstalleerd rond basisprincipes bij Zuidstages (geen 
commerciële organisaties, inbedding in langdurige partnerships, waar mogelijk een wederkerige 
uitwisseling ...).” 

 “Voorwaarden en procedures m.b.t. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met 
stageplaatsen en universiteiten in het Globale Zuiden.” 

 “Aangepaste aanbevelingen m.b.t. fundraising” 
 “Topics bachelorproeven in co-creatie met Zuidpartners” 
 
We merken op dat het hier gaat over aanbevelingen die gelinkt zijn aan de mobiliteit wat niet 
abnormaal is aangezien mobiliteit deel uitmaakt van het internationaliseringsbeleid. Er waren een paar 
uitzonderingen die naar boven kwamen:  
 MTE (p. 20): “In de VIVES-omgeving denkt men luidop over de verduurzaming van de 

partnerschappen, die men aan het exploreren is met behulp van Global Minds middelen die VLIR-
UOS ter beschikking stelt. Zo kwam recent een visietekst tot stand “Global engagement in VIVES”, 
dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertaalt naar de onderwijsomgeving van VIVES. 
UCOS werd betrokken in dit proces, maar het is duidelijk dat VIVES dit proces zelf leidde en er 
eigenaar van blijft. De visietekst wordt inmiddels via de Vlaamse Hogescholenraad gedeeld, in een 
meer generisch format “Global engagement in hoger onderwijs”.” 

 MTE (p. 23): (…) meerdere instellingen van het hoger onderwijs in hun curriculum de VBD (of een 
deel ervan) of een verwante activiteit die interculturele competenties versterkt, opnemen 

 
 
We hebben geen gegevens over de redenen waarom D&M geen aanbevelingen hebben geformuleerd.   
 
Grafiek 83: Aanbevelingen voor het veranderen van het internationaliseringsbeleid 

 
 
 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 

50%50%

E5. NA mijn deelname aan de UCOS-activiteit(en) heb ik aanbevelingen 
voor het veranderen het internationaliseringsbeleid geformuleerd

(resp. = 12)

Ja Neen
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60% van de respondenten geeft aan dat ze aanbevelingen voor het veranderen van het 
internationaliseringsbeleid hebben geformuleerd dankzij de deelname aan UCOS-
activiteiten.  
 
De benchmark van 60% is hiermee gehaald voor deze groep. We herinneren er hier aan 
dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we geen uitspraken kunnen doen 
over de gehele populatie van deelnemende docenten.   
 

 
Tabel 47: Overzicht van de percentages toename  

 % respondenten die ‘ja’ 
antwoordden en de deelname 

aan de UCOS-activiteit als factor 
aanduidden 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 

Aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A) 
WBC van studenten 
versterken via manier van 
lesgeven 

67% 60% Ja 

Kennis WBC op de eigen 
samenleving toepassen tijdens 
de lessen  

75% 60% Ja 

Kennis WBC ook toepassen in 
klasmanagement 

38% 60% Neen 

Internationalisering ruimer 
gezien dan enkel mobiliteit 

/ 60% 
 

Formuleren van 
aanbevelingspunten of 
verbeteringen m.b.t. het 
internationaliseringbeleid 

60% 60% Ja 

GEMIDDELDE 60%   
    

 % respondenten die ‘ja’ 
antwoordden en de deelname 

aan de UCOS-activiteit als factor 
aanduidden 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 

Aan de slag gaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) 
Implementatie basisprincipes  63% 70% Neen 
Implementatie 
beleidsaanbevelingen 

60% 70% Neen 

GEMIDDELDE 62%   

 
 

I.5.2.6  [EVDM5.1] Welke factoren  (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving of 
factoren uit de bredere maatschappij) hebben bijgedragen aan deze verandering om 
aan de slag te gaan om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de 
onderwijsinstellingen (A)? [EVDM5.1.1] Wat is het gewicht van deze factoren op de 
verandering? 

 
Bij het beantwoorden van deze vraag zullen we de vier thematieken31 uit de voorgaande vragen 

 
31 Voor ‘internationalisering als ruimer dan mobiliteit zien’ werden er geen factorvragen opgenomen in de 
vragenlijst 
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hernemen, m.n.  
 Aanpassing manier van lesgeven 
 Toepassing kennis over kritisch wereldburgerschap in het klasmanagement 
 Toepassing kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving tijdens de lessen 
 Formuleren van aanbevelingen voor het veranderen van het internationaliseringsbeleid 
 

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We bekijken eerst de factoren waarvoor alle respondenten hebben aangeduid dat ze een 
bijdrage ondervonden voor de stelling in kwestie. Dit wil zeggen, kijken naar de 
horizontale staven die volledig ingekleurd zijn. M.a.w. die geen grijze zone hebben.  

Indien er geen factoren zijn waarvoor deze situatie van toepassing is, wordt gekeken naar 
de factoren met de meeste gekleurde delen.  

We kijken vervolgens naar de verdeling van de kleuren binnen de staaf. Hoe donkerder, 
hoe sterker de bijdrage van deze factor aan de stelling in kwestie.  

Om de sterkste bijdragen eruit te halen, kijken we naar de aanduidingen in de categorieën 
van aanzienlijke bijdrage. Dit wil zeggen aanduidingen in de categorieën van ‘middelgrote 
bijdrage’ (groen), ‘grote bijdrage’ (blauw) en ‘heel grote bijdrage’ (paars). Hoe meer 
respondenten de factor in deze categorieën hebben aangeduid, hoe groter de bijdrage van 
deze factor.  

Bij gelijke percentages van aanduiding in deze categorieën voor verschillende factoren, 
wordt gekeken welke factoren het meest zijn aangeduid in de categorieën van grootste 
bijdrage, m.n. grote en heel grote bijdrage.   

De rang van de factor is berekend door per factor te kijken naar: 

 de som van de percentages van respondenten die kleine, middelgrote, grote en heel 
grote bijdrage aanduidden (a) 

 de som van de percentages van respondenten die middelgrote, grote en heel grote 
bijdrage aanduidden (b) 

 de som van de percentages van respondenten die grote en heel grote bijdrage 
aanduidden (c) 

Zoals men in Bijlage 10  kan zien, geeft de som van deze drie percentages (a), (b) en (c) 
aan in welke rang de factor zich bevindt waarbij 1 staat voor de factor met de meeste 
bijdrage.  

We merken hierbij op dat Excel eenzelfde rang toekent aan factoren met dezelfde bijdrage. 
Bijvoorbeeld: bij een dubbele plaats één is de volgende rang meteen drie. Bij een dubbele 
plaats twee, is de volgende rang meteen vier. In deze gevallen hebben we respectievelijk 
de factor in rang drie op de tweede plaats gezet en de factor in rang vier op de derde 
plaats.  

Op deze manier leiden we van de grafieken af welke factoren het meest een bijdrage 
hebben geleverd aan het behoud of toename van wereldburgerschapscompetenties bij de 
respondenten. 

 
Aanpassing manier van lesgeven (vragen E.1.2-1.7 uit VL-DM) 
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Van de zeven respondenten die hun manier van lesgeven hebben aangepast hebben er om en bij de 3 
respondenten de factorvragen ingevuld.  
Als we kijken naar de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het 
volgende beeld (zie Grafiek 84).  
 
We zien dat 13 van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage hebben geleverd. Voor de 
individuele factoren  gaat het om ‘c. Opleiding’, ‘e. Culturele achtergrond’, ‘f. Normen en waarden’, 
‘g. Interesses’, ‘j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis)’, ‘k. Werkervaring’, ‘l. Visie op 
professionele activiteiten’ en ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’. Voor de factoren uit 
directe omgeving  gaat het om ‘b. Invloed van (een) vriend(en)’ en ‘d. Invloed van een instelling’. Voor 
de factoren uit de bredere maatschappij gaat het om ‘a. Invloed van een persoon/personen’ en ‘c. 
Invloed van (een) instelling(en)’.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie 
verschijnen waar de eerste en de derde plaats gedeeld worden door verschillende factoren:  
 

Top 3 Factor manier van lesgeven aanpassen 
1 f. Normen en waarden, g. Interesses, l. Visie op 

professionele activiteiten en m. Deelname aan de 
activiteit(en) van UCOS) 

2 k. Werkervaring 
3 c. Opleiding, e. Culturele achtergrond 

a. Invloed van een persoon/personen 
 
Het voorkomen van zoveel factoren op dezelfde plaats in de rangschikking kan te wijten zijn aan het 
lage aantal respondenten en de grote diversiteit aan factoren die bij deze respondentengroep heeft 
gespeeld.  De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben. Het is opmerkelijk dat er aan 
heel wat factoren dan ook hoge graden van bijdragen werden toegekend. Vooral ‘f. Normen en 
waarden’ en ‘g. Interesses’ vallen op met de helft van de respondenten die aanduiden dat deze 
factoren een heel grote bijdrage (paarse gedeelte van de staaf) leverden. Daarnaast valt de veelheid 
aan factoren op die door de respondenten zijn aangeduid als van grote bijdrage (blauwe gedeelte van 
de staaf). 
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 100% van de vier 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het aanpassen van hun manier van 
lesgeven. Voor 0% was het een ‘kleine bijdrage’, voor 25% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 
75% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.   
 
In Bijlage 10 kan men de randschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op (een gedeelde) plaats 1 van de 14 individuele factoren. In vergelijking 
met alle andere 25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de (gedeelde) 1ste plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
 “Hoewel ik lesgeef in de opleiding vroedkunde (als vroedvrouw) heeft mijn eerste eigen opleiding 

(master geschiedenis, met klemtoon sociaal economische geschiedenis) het belang van bredere 
mondiale processen en het streven naar meer rechtvaardigheid, vrijheid, gelijke kansen lang 
geleden getriggerd. Dat is nog steeds een belangrijk referentiekader.” 

 “Overleg in stageteam maakt ons nog bewuster van wat we doen. “ 
 “Vanuit werkervaring in het zuiden als ook betrokken zijn bij maatschappelijke thema's rond 

diversiteit, gendergelijkheid, ...” 
 “Bewuster rekening houden met meerdere factoren” 
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Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  
 “Vrienden die ook sterk betrokken zijn en werken rond thema's als diversiteit en gendergelijkheid.”  
 “Overleg in stageteam” 
 “Organisaties volgen zoals ICM, WHO,...” 
 Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
 “Gebeurtenissen die media aandacht krijgen vb. Black Lives matter” 
 “Sociale media”  
 
Grafiek 84: Factoren manier van lesgeven aangepast 

 
 
Toepassing kennis over kritisch wereldburgerschap in het klasmanagement (vragen E.2.2 – E.2.7 uit 
VL-DM) 
 
Van de drie respondenten die hun kennis over kritisch wereldburgerschap in het klasmanagement 
hebben toegepast hebben er om en bij de drie respondenten de factorvragen ingevuld. Als we kijken 
naar de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het volgende beeld 
(zie Grafiek 85). 
 
We zien dat 11 van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage hebben geleverd. Voor de 
individuele factoren  gaat het om ‘c. Opleiding’, ‘f. Normen en waarden’, ‘g. Interesses’, ‘k. 
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Werkervaring’, ‘l. Visie op professionele activiteiten’ en ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’. 
Voor de factoren uit directe omgeving  gaat het om b. Invloed van (een) vriend(en) en d. Invloed van 
een instelling. Voor de factoren uit de bredere maatschappij gaat het om ‘a. Invloed van een 
persoon/personen’, ‘c. Invloed van (een) instelling(en)’ en ‘d. Invloed van (een) maatschappelijke 
trend(s)’.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie 
verschijnen waar de tweede en derde plaats gedeeld worden door verschillende factoren:  
 

Top 3 Factor kennis over kritisch wereldburgerschap 
op klasmanagement toepassen 

1 m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS) 
2 k. Werkervaring en l. Visie op professionele activiteiten 
3 f. Normen en waarden en g. Interesses 

 
Het voorkomen van verschillende factoren op dezelfde plaats in de rangschikking kan te wijten zijn 
aan het lage aantal respondenten en de grote diversiteit aan factoren die bij deze respondentengroep 
heeft gespeeld.  De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 100% van de drie 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor een toepassing van hun kennis rond 
wereldburgerschap in het klasmanagement. Voor 0% was het een ‘kleine bijdrage’, voor 33% was het 
een ‘middelgrote bijdrage’, voor 33% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 33% was het een ‘heel grote 
bijdrage’. Dit is trouwens de enige factor in deze categorie waaraan een heel grote bijdrage wordt 
toegekend.  
 
In Bijlage 10 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op plaats 1 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met alle andere 
25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS de eerste plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
(Niet aangegeven door de respondenten) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  
(Niet aangegeven door de respondenten) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
(Niet aangegeven door de respondenten) 
 
Grafiek 85: Factoren kennis over kritisch wereldburgerschap op klasmanagement toepassen 
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Toepassing kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving tijdens de lessen 
(vragen E.3.2 – E.3.7 uit VL-DM)) 
 
Van de zeven respondenten die hun kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving 
tijdens de lessen hebben toegepast hebben er om en bij de vijf respondenten de factorvragen ingevuld. 
Als we kijken naar de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het 
volgende beeld (zie Grafiek 86). 
 
We zien dat 10 van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage hebben geleverd. Voor de 
individuele factoren gaat het om ‘d. Socio-economische achtergrond’, ‘e. Culturele achtergrond’, ‘f. 
Normen en waarden’, ‘g. Interesses’, ‘k. Werkervaring’ en ‘l. Visie op professionele activiteiten’. Voor 
de factoren uit directe omgeving  gaat het om ‘a. Invloed van (een) familie(lid)’, ‘b. Invloed van (een) 
vriend(en)’ en ‘c. Invloed van (een) kennis(sen)’. Voor de factoren uit de bredere maatschappij gaat 
het ‘d. Invloed van (een) maatschappelijke trend(s)’.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie 
verschijnen waar de eerste en derde plaats gedeeld worden door verschillende factoren:  
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Top 3 Factor kennis over kritisch wereldburgerschap 
op de eigen samenleving toepassen tijdens de 

lessen 
1 f. Normen en waarden en g. Interesses  
2 d. Socio-economische achtergrond 
3 e. Culturele achtergrond, k. Werkervaring en m. Deelname 

aan de activiteit(en) van UCOS 
 
Het voorkomen van verschillende factoren op dezelfde plaats in de rangschikking kan te wijten zijn 
aan het lage aantal respondenten en de grote diversiteit aan factoren die bij deze respondentengroep 
heeft gespeeld.  De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 80% van de vijf respondenten 
aangeven dat hun deelname een factor was voor een toepassing van hun kennis rond 
wereldburgerschap op de eigen samenleving tijdens de lessen. Voor 20% was het een ‘kleine 
bijdrage’, voor 40% was het een ‘middelgrote bijdrage’, voor 20% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 
0% was het een ‘heel grote bijdrage’.  
 
In Bijlage 10 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op (een gedeelde) plaats 3 van de 14 individuele factoren. In vergelijking 
met alle andere 25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS een gedeelde vierde plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
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Grafiek 86: Factoren kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving toepassen tijdens de lessen 

 
 
Formuleren van aanbevelingen voor het veranderen van het internationaliseringsbeleid (vragen 
E.5.2 – E.5.7 uit VL-DM) 
 
Van de zes respondenten die hun kennis over kritisch wereldburgerschap op de eigen samenleving 
tijdens de lessen hebben toegepast hebben er om en bij de vijf respondenten de factorvragen ingevuld. 
Als we kijken naar de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het 
volgende beeld (zie Grafiek 87). 
 
We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage heeft geleverd. Als we dan 
kijken naar de factoren die het meest werden aangeduid zien we voor de individuele factoren ‘f. 
Normen en waarden’ (80%) en ‘g. Interesses (80%)’ het meest verschijnen, alsook ‘d. Invloed van een 
instelling’ (75%) bij de factoren uit de directe omgeving. Het valt meteen op dat de categorie ‘geen 
bijdrage’ het meeste voorkomt in deze vraag.  
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Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie 
verschijnen:  
 

Top 3 Factor aanbevelingen 
internationaliseringsbeleid formuleren 

1 g. Interesses  
2 d. Invloed van een instelling 
3 f. Normen en waarden  

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben, maar toch is er een factor uit de directe 
omgeving die wel een belangrijke rol lijkt te spelen.  
 
Inzoomend op ‘m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS’, zien we dat 60% van de vijf 
respondenten aangeven dat hun deelname een factor was voor het formuleren van aanbevelingen 
rond het internationaliseringsbeleid. Voor 20% was het een ‘kleine bijdrage’, voor 20% was het een 
‘middelgrote bijdrage’, voor 20% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 0% was het een ‘heel grote 
bijdrage’.  
 
In Bijlage 10 kan men de rangschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op (een gedeelde) plaats, 3 van de 14 individuele factoren. In vergelijking 
met alle andere 25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS een gedeelde vierde plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
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Grafiek 87: Factor aanbevelingen internationaliseringsbeleid formuleren 

 
 

I.5.2.6.1 Factoren die niet te linken waren aan een specifieke verandering binnen (A) 
 
We hebben andere factoren geïdentificeerd die de respondenten niet meteen linkten aan de 
veranderingen in luik (A). We geven hier een overzicht.  
 
INDIVIDUEEL 
 opleiding als geschiedkundige maakt dat contextanalyses (sociaal, geografisch en temporeel) altijd 

belangrijk zijn 
 werkervaring met ngo 
 visie dat WBC-competenties belangrijk zijn (hoewel bepaalde studenten geen boodschap hebben 

aan bepaalde thema’s door hun basisprofiel 
 visie dat WBC cruciaal zijn voor een beroep  

- “Met Covid zijn onze studenten niet op stage kunnen gaan. Dat was vorig jaar. En toen heb ik 
er ook voor gekozen dat al onze studenten een verkorte sessie van UCOS kregen omdat ik het 
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sowieso voor studenten in onze richting heel belangrijk vind. Los van wat ze in de toekomst 
gaan doen. Ik vind die interculturele competenties en die aandacht voor die wereldproblemen 
-zeker als ze in Brussel werken en daarbuiten – worden ze daar als groep dagdagelijks mee 
geconfronteerd. Zeker in de Brusselse setting. Dus ik vind dat wel belangrijk dat ze dat mee 
hebben.” 

 meer lezen, meer errond werken, meer erover nadenken leidt tot een verhoogd engagement 
(Team UCOS) 
--------- 

 Niet iedereen is happig op verandering. Dingen anders doen voelt als een opoffering.  
 
DIRECTE OMGEVING 

 Overleg met collega’s uit gelijkaardige en andere opleidingen motiveert om dingen beter te doen. 
 Studerende kinderen zijn heel bewust over wereldburgerschapskwesties waardoor er gesprekken 

aan tafel gevoerd worden hierover. 
 Studenten en eigen kinderen raden podcasts aan. 
 Tool van Artsen Zonder Grenzen 
 Internationale teksten en verdragen waar organisaties zich aan moeten houden. 
 Hogescholen (staan dichter bij studenten en partners; zijn kleiner en dus minder mensen te 

overtuigen) vs. universiteit (loggere beslissingsprocessen). 
---- 
 Tijdsgebrek, er komt veel op docenten af 

- “We proberen dat ook wel om die zaken te vertalen in de lespakketten en wereldburgerschap. 
Om dat echt als een leerdoel te integreren in de lessen. Maar dat is niet altijd evident. Dus 
vandaar dat ze soms zeggen ja, dat is iets voor internationaal. Of jullie moeten dat wel doen, 
want wij kunnen dat er niet bijnemen.” (medewerker internationalisering) 

- “Instellingen zitten onder enorme druk om bijzonder hard te blijven internationaliseren. Die 
mensen hebben eigenlijk veel te weinig VTE voor die job te doen en het is moeilijk om heel de 
instelling mee te krijgen.” (Team UCOS) 

 Soft skills worden als ondergeschikt beschouwd. 
 Hogescholen (staan dichter bij studenten en partners; zijn kleiner en dus minder mensen te 

overtuigen) vs. universiteit (loggere beslissingsprocessen). 
 “Door de te academische insteek van IUC kunnen hogescholen hun ei niet kwijt.” (docent) 
 
 

BREDERE MAATSCHAPPIJ 
/ 
 
 

I.5.2.7  [EVDM5.3] Heeft UCOS bijgedragen aan deze verandering? 

 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we de volgende drie sub-evaluatievragen onderzocht:  
 

 [EVS5.3.1] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor deze 
verandering in het kader van (A)? 

 [EVS5.3.2] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere factoren 
in het kader van (A)?   

 [EVS5.3.3] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van A indien de D&M niet aan de activiteit 
van UCOS hadden deelgenomen? 
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I.5.2.7.1  [EVS5.3.1] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor 
voor deze verandering in het kader van (A)? 

 
Deze vraag is eigenlijk reeds beantwoord bij het kijken naar de factoren. Tabel 48 brengt alle gegevens 
voor UCOS samen zowel voor deze vraag als voor de volgende.  
 
Tabel 48: Overzicht factor m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS (D&M) 

 
 
Gemiddeld 85% van de respondenten geven aan dat hun deelname aan de UCOS-activiteiten heeft 
bijgedragen aan de stellingen die nagingen of de docenten en medewerkers internationalisering aan 
de slag waren gegaan om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen in de onderwijsinstelling. 
Opmerkelijk genoeg zijn er minder respondenten die een bijdrage zien van hun deelname aan een 
UCOS-activiteit voor het formuleren van aanbevelingen  voor het veranderen van het 
internationaliseringsbeleid. 
 
We geven nu een overzicht van de kenmerken van de UCOS-activiteit die we konden identificeren uit 
de online survey, onze gesprekken en de documentstudie, en die te linken zijn aan hun behoud of 
toename in gewenste verandering. Met andere woorden, in dit gedeelte leggen we uit wat volgens de 
respondenten ertoe leidt dat ze respondenten ‘m. Deelname aan UCOS-activiteiten’ hebben 
aangeduid bij de factorvragen. We herhalen dat het hier gaat om effecten op het intermediate 
outcomeniveau. 
 
 Opportuniteit om terug kritisch te denken en veronderstellingen opnieuw in vraag te stellen. 
 Vergrootte inzichtscapaciteit: 

- “Het is alsof er een raam geopend wordt op het moment dat je zo'n opleiding volgt. In de 
naweeën nadien ga je ook met nieuwe informatie of interviews die je hoort op de radio veel 
meer gefocust zijn. Je ziet meer. Ik denk dat dat logisch is” 

 Ondersteuning:  
- “Ik vind de werking van UCOS echt wel heel belangrijk. Wij hebben zo'n organisaties nodig, 

want we zijn uiteindelijk maar om antennes internationalisering die dat stukje erbij nemen 
eigenlijk.” (docent) 

Stelling

% respondenten die 
aangeven dat 

deelnemen aan de 
activiteit(en) van UCOS 

heeft bijgedragen

A B

Ranking deelname 
aan de 

activiteit(en) van 
UCOS tegenover 

alle andere 
factoren (25)

A B

Ranking deelname 
aan de 

activiteit(en) van 
UCOS tegenover 

andere individuele 
factoren (14)

A B

Manier van lesgeven aangepast 100% 100% 1 1 1 1
Kennis over kritisch 
wereldburgerschap toegepast in 
het klasmanagement

100% 100% 1 1 1 1

Kennis over kritisch 
wereldburgerschap toegepast 
op de eigen samenleving 
tijdens de lessen

80% 80% 4 4 3 3

Internationalisering ruimer 
interpreteren dan mobiliteit 
Aanbevelingen formuleren voor 
het veranderen van het 
internationaliseringsbeleid

60% 60% 4 4 3 3

Implementatie van 
basisprincipes

67% 67% 4 4 4 4

Implementatie van 
beleidsaanbevelingen

67% 60% 1 1 1 1

GEM 79% 85% 64% 2,50 2,50 2,50 2,17 2,00 2,50

aan de slag 
te gaan om 
mondiale 
kwesties 
beter aan 

bod te laten 
komen 

binnen de 
onderwijsin
stellingen 

(A)

aan de slag 
te gaan om 
de kwaliteit 

van de 
mobiliteit te 
verbeteren 

(B)
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- “ Super content dat zij dat doen omdat als we geen hebben tijd om dat allemaal zelf te doen: 
een omkadering, voorbereiding, sessie rond racisme. Het is superhandig dat we dat kunnen 
uitbesteden aan iemand.” 

 Invloed op rest van de instelling via het werk omtrent het internationaliserinsbeleid 
- “Wij proberen rechtstreeks het beleid vanuit internationalisering aan te passen of dat inzicht 

toch te vergroten en hopen dat dat dan doorwerkt richting de andere faculteiten.” (Team 
UCOS) 

 In contact komen met thema’s zoals dekolonisatie maken dat men getriggerd raakt en dan meer 
op zoek gaat naar informatie en dat het engagement groeit. (Team UCOS) 

----- 
 “Wij spreken meer mensen aan die niet rechtstreeks voor een klas staan dan. Eigenlijk de mensen 

die meer met het beleid bezig zijn en meer op de achtergrond en de partners kiezen en de 
instellingen, de dialoog en de onderhandeling aandoen, de studenten selecteren, maar niet per se 
voor een klas staan op die manier.” (Team UCOS) 

 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de deelname aan de UCOS-
activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen die nagingen of de docenten en 
medewerkers internationalisering aan de slag waren gegaan om mondiale kwesties beter 
aan bod te laten komen in de onderwijsinstelling bedraagt 85%.  

Hiermee  wordt de benchmark van 70% vlot gehaald.    

 
I.5.2.7.2  [EVS5.3.2] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere 

factoren in het kader van (A)?   
 
Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen we eveneens naar Tabel 48 en Bijlage 10. De 
deelname van UCOS-activiteiten bevindt zich voor alle stellingen in de top tien van de factoren die een 
bijdrage hebben geleverd. Meer zelfs, het staat heel hoog in de rangschikking van alle factoren met 
tweemaal een eerste plaats en tweemaal een vierde plaats. Voor de individuele factoren raakt het 
telkens vlot in de top drie.   
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 

De deelname van UCOS bevindt zich voor alle stellingen in de top tien van de factoren 
die een bijdrage hebben geleverd. Gemiddeld genomen wordt niet alleen de top tien 
gehaald, maar ook de top drie. 

Hiermee wordt de benchmark van succes (top tien) en groot succes (top drie) gehaald. 
 
 

I.5.2.7.3  [EVS5.3.3] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van A indien de D&M niet aan de 
activiteit van UCOS hadden deelgenomen? 

 
(vraag E.9 uit VL-DM) 
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Grafiek 88: Effect niet-deelname aan UCOS-activiteiten 

 
 
De vragenlijst ging na of het niet deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS een negatief effect zou 
gehad hebben op het zelf mondiale kwesties aan bod te laten komen binnen de eigen 
onderwijsinstelling. Van de tien respondenten gaven er drie aan dat er geen effect zou geweest zijn. 
Zeven anderen geven aan dat het een licht negatief effect zou hebben gehad.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
70% van de respondenten geeft aan dat niet deelnemen een negatief effect zou hebben 
gehad. Weliswaar een licht negatief effect, maar toch wordt hiermee de benchmark van 
60% vlot gehaald. 

 
 

I.5.2.8  [EVDM5.4] Welke factoren zullen in de toekomst meespelen om al dan niet aan de slag 
te gaan? [EVDM5.4.1] Welke factoren zullen meespelen i.v.m. A? 

 
Deze vraag werd niet expliciet beantwoord, maar uit de factoren (cf. supra) kan wel afgeleid worden 
welke factoren een positief (of negatieve) rol spelen. UCOS kan hierop inspelen in de toekomst.  
 

 

CONCLUSIE VOOR DE EVALUATIEVRAAG 
Als we alle implementaties samen nemen en de benchmark van 60% als richtlijn hanteren 
dan komen we tot een gemiddelde van 60% waarmee we mogen besluiten dat deze -
weliswaar heel kleine groep respondenten- inspanningen heeft gedaan om mondiale 
kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen. Het hoogste 
percentage is te zien op het toepassen van de kennis over WBC tijdens de lessen op de 
eigen samenleving. Het toepassen ervan op het klasmanagement komt het minst voor en 
dat haalt het gemiddelde sterk naar beneden. Hoe dit komt kunnen we alleen gissen, maar 
we zien twee mogelijke opties: ofwel hanteerden ze het al en bracht de deelname aan de 
UCOS-activiteiten niet per se iets bij, of het bracht wel iets bij, maar ze hebben het nog 
niet kunnen toepassen of de vraag was niet duidelijk.   
 
Wat betreft de factoren viel op dat er een grote variëteit is aan factoren per verwachte 
verandering die in even grote mate een invloed hebben gehad. Wat wel meteen opvalt is 

0%

70%

30%

0% 0%
10%

30%

60%

0% 0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

1 - Heel negatief
effect

2 - Licht negatief
effect

3 - Geen effect 4 - Licht positief effect 5 - Heel positief effect

Stel dat je niet had kunnen deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS. Welk 
effect zou het NIET deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS gehad hebben 

om...

E9. ... zelf mondiale kwesties aan bod te laten komen binnen jouw onderwijsinstelling? (resp. = 10)

E10. ...zelf aan de slag te gaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren? (resp. = 10)
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dat de deelname aan de UCOS-activiteiten bijna altijd in de top drie voorkomt. Het 
gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de deelname aan de UCOS-
activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen die nagingen of de docenten 
en medewerkers internationalisering aan de slag waren gegaan om mondiale kwesties 
beter aan bod te laten komen in de onderwijsinstelling bedraagt 85%. Hiermee  wordt 
de benchmark van 70% vlot gehaald. We blijven wel in het achterhoofd dat het om een 
uiterst kleine steekproef ging, maar voor deze groep respondenten heeft het programma 
een overduidelijk effect gehad en zou de meerderheid een ‘licht’ negatief effect 
ondervonden hebben indien het programma er niet was geweest.  
 

 
Aan de slag om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) 
 

I.5.3 Zijn docenten en medewerkers internationalisering aan de slag gegaan om de kwaliteit 
van de mobiliteit te verbeteren (B) dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
[EVDM4.2] 

 

Dit is de vijfde evaluatievraag voor de docenten en medewerkers internationalisering (D&M) zoals 
men kan zien in de evaluatiematrix (Bijlage 3). Om deze vraag te beantwoorden hebben we de 
volgende 2 sub-evaluatievragen (+ bijvragen) onderzocht:  

 [EVDM4.2] Zijn docenten en medewerkers internationalisering aan de slag gegaan om de 
kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.1] Implementeren de docenten en medewerkers de negen basisprincipes uit de 

visietekst over kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.1.a] Indien ja, welke? 
- [EVDM4.2.1.b] Indien neen, waarom? 
- [EVDM4.2.2] Implementeren de docenten en medewerkers de beleidsaanbevelingen over 

kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
- [EVDM4.2.2a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? 
- [EVDM4.2.2b] Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 
 

I.5.3.1  [EVDM4.2.1] Implementeren de docenten en medewerkers de 9 basisprincipes uit de 
visietekst over kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
[EVDM4.2.1.a] Indien ja, welke? [EVDM4.2.1.b] Indien neen, waarom? 

 
(vragenreeks E6. Uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de respondenten de negen basisprincipes voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit hebben geïmplementeerd na hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken naar het 
percentage respondenten dat ‘ja’ aanduidde en hoeveel ervan deze implementatie linkt aan de 
deelname van UCOS-activiteiten (zie Grafiek 89). 
 
Grafiek 89: Implementatie van basisprincipes 
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We zien dat over alle basisprincipes heen gemiddeld 64% van de respondenten hebben aangeduid dat 
ze deze hebben geïmplementeerd. Voor vier van de negen principes wordt een percentage van 
minimaal 70% gehaald. We merken hier wel op dat er voor de implementatie as such geen benchmark 
is vastgelegd, maar het leek een goede houvast om naar de resultaten te kijken.  
 
Een overduidelijke uitschieter is f. Basisprincipe 6: “Belang van omkadering van studenten voor, 
tijdens en na de uitwisseling” met 91% van de respondenten die hiermee aan de slag zijn gegaan. De 
tweede plaats wordt gedeeld door d. Basisprincipe 4: “De versterking van interrelationele 
competenties zijn ook een evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties” 
en e. Basisprincipe 5: “Het nastreven van de langetermijnpartnerschappen die institutioneel ingebed 
zijn en gezamenlijk leren mogelijk maken” met 82% van de respondenten. Op de derde plaats vinden 
we b. Basisprincipe 2: “Het concept van hulp maakt plaats voor eerlijke samenwerking” met 73% van 
de respondenten die ‘ja’ antwoordden.  
 
De kleinste implementaties zijn te zien wat betreft a. Basisprincipe 1: “Het hanteren van een brede 
notie van ontwikkeling die de complexiteit van sociale veranderingsprocessen eerlijker omvat met 
vooral stemmen uit het Globale Zuiden”  en h. Basisprincipe 8: “Onderwijsinstellingen nemen een 
strengere rol op wat betreft het contact met kwetsbare kinderen tijdens stage/uitwisselingen en de 
sensibilisering errond om onnodige en potentieel schadelijke rechtstreekse contacten met 
kwetsbare kinderen te vermijden”.  
 
De respondenten gaven de volgende toelichtingen over deze vraag:  
 “(Basisprincipes) besproken met studenten” 
 
BASISPRINCIPE 3: Ownership en inspraak partners 
 “ Dankzij UCOS/VLOHRA zijn we echt gegroeid in hoe we samenwerken met partners in het 
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globale Zuiden. Worden de partners betrokken en het selectieproces van de stagiaire? Ja. In de 
samenwerking. Ja. Hoe denken de partners na over die kinderrechten? Hoe kunnen we daar 
samen aan werken? Of is dat iets dat wij gewoon opleggen? Ja, ik denk dat de kwaliteit van de 
partnerschappen  en de manier waarop we samenwerken ook wel de laatste jaren veranderd 
is.” (medewerker internationalisering) 

 
BASISPRINCIPE 4: Interrelationele competenties 
 Wens om meer diepgang te willen geven aan stages 

 
BASISPRINCIPE 7: Mondiaal bewustzijn in referentietermen van de uitwisselingen en thesisonderzoek 
 “De Sustainable Development Goals worden nu betrokken en gebruikt als sturend element bij de 

opstart en het vooronderzoek van een ontwerpopdracht.” 
 

BASISPRINCIPE 8: Kwetsbare kinderen 
(Opmerking: respondenten hebben het ook over het “Inspiratiekader Kinderrechten en Internationale 
stages” dat niet opgenomen is in de evaluatievragen, maar wel ontwikkeld is tijdens de uitvoering van 
het programma) 
 
 “Wij hebben uiteraard ook binnen Howest gewerkt rond relevante Zuidstages rond de visietekst 

en rond kinderrechten en internationale stages. Daar zijn we nu binnen Howest ook aanbevelingen 
aan het opzetten. Samen met de collega's die kinderrechten stages begeleiden. Dat zit nu bij het 
management voor een voorakkoord. En dan gaan we die aanbevelingen ook effectief 
implementeren in onze organisatie en onze werking. Dus we werken zeker met de UCOS teksten, 
die kennen we heel goed.” (medewerker internationalisering)  

 “(…) Er wordt ook wel meer gekeken van hoe kunnen onze studenten helpen om de begeleiders in 
dat weeshuis een aantal methodieken aan te leren in plaats van dat ze rechtstreeks met de 
kinderen gaan werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij de PXL. Dus ja, dan vind ik toch wel mooie 
voorbeelden van verandering.” (medewerker internationalisering) 

 “Wij hebben een lerarenopleiding. Zij komen sowieso in aanraking met kinderen dus die gaan we 
dan nog een keer een extra sessie laten volgen rond de hechtingsproblematiek.” (medewerker 
internationalisering) 

 “Ik kan enkel maar praten hoe dat we het hebben gedaan rond kinderrechten. Die tekst werd 
doorgestuurd naar de opleidingscoördinatoren internationalisering. Dat zijn de 
verantwoordelijken binnen de opleiding voor internationalisering die ook de stages opvolgen. Ze 
hebben de teksten nalezen, vooral dan vanuit de richtingen “Mens en welzijn”, omdat dat vooral 
daar relevant is. Dan wordt er eerst samengezeten en wordt de tekst nog eens voorgesteld. We 
overlopen het samen en bespreken: “Wat vinden we ervan?”, “Op wat willen wij inzetten?”. Dan 
hebben we nog een tweede bijeenkomst gedaan om echt specifiek met die ideeën van die 
brainstormsessie aan de slag te gaan en te vertalen in aanbevelingen. Nu hebben we dat 
doorgestuurd naar de opleidingsverantwoordelijken en directeurs ter goedkeuring van heel wat 
van die aanbevelingen van UCOS. Dat is nu officieel geïntegreerd en moeten we dat ook 
implementeren.” (medewerker internationalisering) 
 

We hebben geen gegevens over de redenen waarom D&M de basisprincipes niet hebben 
geïmplementeerd.   
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Van de respondenten die ‘ja’ antwoordden zijn er zes die de factorvragen hebben 
aangeduid. 63% ervan gaf aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteiten een factor 
was bij het implementeren van de basisprincipes. Hiermee is de benchmark van 70% niet 
gehaald.  
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We herinneren er hier aan dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we 
geen uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van deelnemende docenten en 
medewerkers internationalisering. 

 

I.5.3.2  [EVDM4.2.2] Implementeren de docenten en medewerkers de beleidsaanbevelingen 
over kwaliteitsvolle mobiliteit dankzij de deelname aan UCOS-activiteiten? 
[EVDM4.2.2a] Indien ja: op welke manier geven ze hier invulling aan? [EVDM4.2.2b] 
Indien nee: waarom niet? Welke drempels zijn er om dit niet te doen? 

 
(vragenreeks E7. Uit VL-DM) 
 
De vragenlijst ging na in hoeverre de respondenten de beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle 
mobiliteit hebben geïmplementeerd na hun deelname aan de UCOS-activiteit(en). We kijken naar het 
percentage respondenten dat ‘ja’ aanduidde en hoeveel ervan deze implementatie linkt aan de 
deelname van UCOS-activiteiten. 
 
Grafiek 90: Implementatie van beleidsaanbevelingen (1/3) 

 

 
 
Grafiek 91: Implementatie van beleidsaanbevelingen (2/3) 
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Grafiek 92: Implementatie van beleidsaanbevelingen (3/3) 

 



  

Pagina 217 van 368 
 

Eindverslag  

 
 
We zien in Grafieken 90, 91 en 92 dat over alle beleidsaanbevelingen heen gemiddeld 58% van de 
respondenten hebben aangeduid dat ze deze hebben geïmplementeerd. Voor 12 van de 31 
aanbevelingen wordt een percentage van minimaal 70% gehaald. De hoogste percentages vinden we 
voor m. Ongeacht of studenten een reisbeurs aanvragen: alle studenten volgen een verplichte 
(interculturele) voorbereiding en q. Alle studenten volgen een verplichte debriefing bij de terugkeer 
met 89% van de respondenten die hiermee aan de slag zijn gegaan. De tweede plaats wordt 
ingenomen door i. Focus op het interrelationele aspect met 83% van de respondenten. De derde 
plaats (met 78%) wordt gedeeld door niet minder dan zes aanbevelingen: 
 b. De focus van de vragenlijst ligt op leren en het verwerven van 

wereldburgerschapscompetenties, en niet op doing good. 
 g. Stagehubs met een overaanbod worden vermeden (geïnstitutionaliseerde feedback, bezoeken 

ter plekke, en dialoog in netwerk dus noodzakelijk). 
 n. De inhoud van de voorbereidingsdag door UCOS is het minimum. Complementair wordt kennis 

van de geschiedenis, politiek en huidige situatie van het gastland en het testen -verbeteren- van 
de taalbeheersing ook verplicht in de voorbereiding. 

 p. Meer aandacht voor en strengere toepassing van deontologische codes. 
 t. Kwaliteit wordt boven kwantiteit gekozen, druk om te blijven internationaliseren ten koste van 

het leerproces wordt tegengegaan, zeker in de richting van complexe ontwikkelingslanden. 
 w. Streven naar een netwerk van onderwijsinstellingen in Vlaanderen rond het delen van kennis, 

ervaringen, aandachtspunten en goede praktijken . 
 
Als we kijken naar de percentages per groep van aanbevelingen (zie Tabel 49) dan blijkt dat de 
respondenten het meest aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen gelinkt aan de commerciële 
uitzendorganisaties (75%) en de omkadering (71%). Het is dan ook uit deze laatste categorie dat de 
aanbevelingen het meest zijn geïmplementeerd. 
 
De kleinste implementaties zijn te zien in de categorieën rond Kwetsbare kinderen (14%) en  
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Onderzoeksopdrachten (41%).  
 
Als we echter rekening houden met de gewogen gemiddeldes (zie Tabel 49), aangezien niet alle 
categorieën hetzelfde aantal aanbevelingen bevatten, dan krijgen we een iets ander beeld. De 
categorie aanbevelingen rond de Omkadering spant de kroon gevolgd door Selectie, Locatie en 
periode en Partnerschappen. Dit is dan meteen ook meer in lijn met de bevindingen op het immediate 
outcomeniveau.  
 
Enkele toelichtingen van toepassingen:  
ALGEMEEN 
 “(…) omdat wij effectief met die twee visieteksten echt aan de slag gegaan zijn. Met die relevante 

Zuidstages en kinderrechten. We hebben dat effectief geanalyseerd. Hoe doen wij het en wat 
zouden we nog moeten verbeteren om onze internationale samenwerking relevanter te maken? 
En meer wederkerig? En dan hebben we echt ook aanbevelingen gedaan en laten goedkeuren door 
het beleid. Dus die kunnen echt dan geïmplementeerd worden in onze werking. En zijn we het al 
aan het doen met die met de kinderrechten. Dus ja, die visietekst zijn echt ook tools voor ons om 
ons beleid te verbeteren. Of onze werking in de onderwijsinstelling, onze internationale 
samenwerking echt te verbeteren.” (medewerker internationalisering) 

 “Er zijn zeer concrete aanbevelingen gegeven in de eerste visietekst voor relevante stages voor het 
Zuiden. Heel veel van die concrete aanbevelingen zijn opgevolgd en dus je kan die rechtstreeks 
terugkoppelen aan UCOS en aan een deelname aan het UCOS-seminarie: verplichte training, de 
grootte van de studentengroep, de keuzes van een aantal partnerlanden, de ethische kwesties van 
een aantal faculteiten onderwijs, de debriefing werd ook veel belangrijker gevonden en dus er zijn 
veel meer train-the-trainers geweest.” (Team UCOS) 

 
SELECTIE 
 “Bij de AP moeten ze ook een dossier indienen op voorhand voordat ze naar het Zuiden vertrekken 

waarin heel hard gepeild wordt o.a. naar die motivatie en of dat ze al met vorige studenten over 
die partnerplaats hebben gesproken. En wat hun eigen meerwaarde daarin zou kunnen zijn. Dus 
die vragen worden echt wel gesteld en ze worden ook geselecteerd op basis van dat.” 
(medewerker internationalisering) 

 “Het besluit bij de UCL is “we gaan echt studenten selecteren op motivatie en kijken” terwijl dat 
wij dan meer zeggen van “Neen, als de student een foute motivatie heeft om te vertrekken vanuit 
een ‘hulpgedachte’ is dat voor ons niet erg, maar we gaan echt daarna aan de slag gaan rond die 
motivatie. Waarom denk je dat en waarom? Daar gaan wij dan vooral veel op inzetten, want we 
vinden het ook heel belangrijk dat net die studenten er ook bij zijn. Iedereen (=hogescholen) heeft 
zo'n beetje zijn eigen accenten, denk ik. In onze aanbevelingen rond die kinderrechten staat echt 
dat we ons selectiesysteem niet gaan aanpassen. We gaan echt nog meer inzetten op die 
begeleiding van de studenten.” (medewerker internationalisering) 

 “Een aantal principes uit de UCOS training worden actief bevraagd tijdens voorbereidende 
interviews binnen de reisbeursprocedure. Verder worden ook schriftelijke dossiers gescreend met 
die kennis.” 

 
OMKADERING 
 MTE (p. 18): “Meerdere hogescholen én de Geneeskunde faculteit van de UAntwerpen, meldden 

dat ze intussen (of zeer binnenkort) een curriculum onderdeel inrichten waarmee ze de 
Zuidmobiliteit van hun studenten op meer structurele wijze willen omkaderen. Het gaat om een 
verplicht te volgen meerdaags traject binnen het eigenlijke curriculum. Voor sommige opleidingen 
richt de instelling nog een onderdeel in, in lijn met de VBD. Dit is echter een uitzondering, en niet 
de regel. De meeste van die omkaderingstrajecten hebben de UCOS VBD ingebed (of een kortere 
versie daarvan, specifiek toegesneden op een bepaald opleidingsprofiel). Dit impliceert dat er ten 
volle op gerekend wordt dat UCOS ook deze verplichte curriculumonderdelen blijft leveren in de 
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toekomst.” 
 MTE (p. 18): “We dienen het belang te onderlijnen van de verandering die zich in deze korte 

looptijd van het vijfjarenprogramma al heeft voorgedaan. Zo is deelname aan de UCOS VBD 
verplicht voor grote aantallen studenten aan de Vlaamse hogescholen.” 

 MTE (p. 18): “rol van UCOS in dat omkaderingstraject uitgebreid naar een curriculum module 
“interculturele communicatie” 

 MTE (p. 19): “(…) Aan de andere kant meldden enkele hogescholen dat ze de studenten niet meer 
bij elkaar krijgen na terugkeer van de stages, aan het einde van hun studieloopbaan. Eén 
hogeschool had een oplossing gevonden voor dit logistiek probleem door debriefings in gemengde 
kleine groepen te organiseren.” 

 MTE (p. 20): Naar UCOS wordt verder gekeken voor het doordenken van een visie rond de 
duurzaamheid van partnerschappen waarin heel wat hogescholen hun Zuid-mobiele studenten 
stage laten lopen. Men benadrukt dat er reeds grote stappen gezet zijn omtrent deze thematiek, 
maar dat men er “nog niet mee klaar is” en men in de nabije toekomst verder gebruik zal maken 
van wat UCOS hierrond kan aanbieden. 

 MTE (p. 20): “Een VIVES-internationaliseringsankerpunt voor de opleiding verpleeg- en 
vroedkunde, die tevens bijzonder actief is in “haar” associatieverband, meldt inspanningen om 
studenten warm te maken om aan het project CHanGE van UCOS deel te nemen. Gezien dit om 
een zeer groot engagement gaat en een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt van de deelnemende 
studenten, wil VIVES deze deelname in het curriculum met studiepunten verzilveren.” 

 MTE (p. 23): “De VBD werd in de korte looptijd van het programma een vaste waarde, waarheen 
studenten van vrijwel alle instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs hun weg weten te vinden 
– aanvankelijk vooral aangespoord door de subsidiegever van Zuidmobiliteit, die bij individuele 
subsidieaanvragen van studenten verwacht dat zij kunnen certifiëren de VBD te hebben 
bijgewoond. De hoog bevonden relevantie en kwaliteit van de VBD lokt inmiddels ook ruime 
aantallen studenten die het certificaat niet nodig hebben om een subsidie te verkrijgen ter 
ondersteuning van hun Zuidmobiliteit.” 

 “Bij UCL gaan studenten eerst een week voordat ze vertrekken samen rond dit thema werken. Da's 
ook een deel dan van hun les. Ja, wordt er ook echt wel goed op voorbereid.” (medewerker 
internationalisering) 

 
PARTNERSCHAPPEN 
 “Ik weet dat bepaalde labo's en techlabo's de aard van hun samenwerking met een internationale 

partner anders hebben ingevuld bijvoorbeeld.” 
 

Tabel 49: Gewogen gemiddeldes van implementatie beleidsaanbevelingen 

Thema 
Aantal 

aanbevelingen 
Gewicht (a) 

Gemiddelde ‘ja’ per 
hoofdcategorie (= som 

van de percentages 
“ja” per stelling 

(groene delen van de 
staven) gedeeld door 
het aantal stellingen 

per hoofdcategorie) (b) 

Gewogen 
gemiddelde 

implementatie 
per 

hoofdcategorie 

(a) x (b) 

Selectie 6 0,19 53% 10% 
Locatie en 

periode 5 0,16 65% 10% 

Omkadering 7 0,23 71% 16% 
Partnerschappen 5 0,16 62% 10% 
Onderzoeksopdra

chten 
3 0,10 41% 4% 

Commerciële 
uitzendorganisati 1 0,03 75% 2% 
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es 
Kwetsbare 
kinderen 

1 0,03 14% 0% 

Ecologische 
duurzaamheid 2 0,06 41% 2% 

Onderzoek over 
Zuidstages 

1 0,03 56% 2% 

 31 1   
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Van de respondenten die ‘ja’ antwoordden zijn er vijf die de factorvragen hebben 
aangeduid. 60% ervan gaf aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteiten een factor 
was bij het implementeren van de basisprincipes. Hiermee is de benchmark van 70% niet 
gehaald.  
 
We herinneren er hier aan dat het om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we 
geen uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van deelnemende docenten en 
medewerkers internationalisering.  
 

 

 

AANBEVELING 
Het team van UCOS kan met deze resultaten aan de slag gaan om het werk verder te zetten 
voor de beleidsaanbevelingen waarvoor een sterke score is opgetekend en kracht bijzetten 
voor de beleidsaanbevelingen waarvoor de scores laag zijn. We bevelen aan dat in het 
nieuwe programma de redenen achter deze scores verder verdiept wordt en de analyse 
uitgebreid wordt voor andere aanbevelingen dat UCOS zal doen in het kader van haar 
programma’s.  

 
Tabel 47: Overzicht van de percentages toename (herhaling) 

 
 % respondenten die ‘ja’ 

antwoordden en de deelname 
aan de UCOS-activiteit als factor 

aanduidden 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 

Aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de onderwijsinstellingen (A) 
WBC van studenten te 
versterken via manier van 
lesgeven 

67% 60% Ja 

Kennis WBC op de eigen 
samenleving toepassen tijdens 
de lessen  

75% 60% Ja 

Kennis WBC ook toepassen in 
klasmanagement 

38% 60% Neen 

Internationalisering ruimer 
gezien dan enkel mobiliteit 

/ 60% 
 

Formuleren van 
aanbevelingspunten of 
verbeteringen m.b.t. het 
internationaliseringbeleid 

60% 60% Ja 

GEMIDDELDE 60%   
    

 % respondenten die ‘ja’ 
antwoordden en de deelname 

Benchmark 
Benchmark 

behaald? 
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aan de UCOS-activiteit als factor 
aanduidden 

Aan de slag gaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B) 
Implementatie basisprincipes  63% 70% Neen 
Implementatie 
beleidsaanbevelingen 

60% 70% Neen 

GEMIDDELDE 62%   

 
 

I.5.3.3 Welke factoren (individuele factoren, factoren uit de directe omgeving en factoren uit 
de bredere maatschappij)    hebben bijgedragen aan deze verandering om aan de slag 
te gaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren (B)? ([EVDM5.2.1] 

 
Bij het beantwoorden van deze vraag zullen we de twee thematieken uit de voorgaande vragen 
hernemen, m.n.:  
 Implementatie van de basisprincipes voor kwaliteitsvolle mobiliteit 
 Implementatie van de beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle mobiliteit 
 

 

RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN VAN DE GRAFIEKEN 
We bekijken eerst de factoren waarvoor alle respondenten hebben aangeduid dat ze een 
bijdrage ondervonden voor de stelling in kwestie. Dat wil zeggen: kijken naar de 
horizontale staven die volledig ingekleurd zijn, m.a.w. die geen grijze zone hebben.  

Indien er geen factoren zijn waarvoor deze situatie van toepassing is, wordt gekeken naar 
de factoren met de meeste gekleurde delen.  

We kijken vervolgens naar de verdeling van de kleuren binnen de staaf. Hoe donkerder, 
hoe sterker de bijdrage van deze factor aan de stelling in kwestie.  

Om de sterkste bijdragen eruit te halen, kijken we naar de aanduidingen in de categorieën 
van aanzienlijke bijdrage. Dit wil zeggen aanduidingen in de categorieën van ‘middelgrote 
bijdrage’ (groen), ‘grote bijdrage’ (blauw) en ‘heel grote bijdrage’ (paars). Hoe meer 
respondenten de factor in deze categorieën hebben aangeduid, hoe groter de bijdrage van 
deze factor.  

Bij gelijke percentages van aanduiding in deze categorieën voor verschillende factoren, 
wordt gekeken welke factoren het meest zijn aangeduid in de categorieën van grootste 
bijdrage, m.n. grote en heel grote bijdrage.   

De rang van de factor is berekend door per factor te kijken naar: 

 de som van de percentages van respondenten die kleine, middelgrote, grote en heel 
grote bijdrage aanduidden (a) 

 de som van de percentages van respondenten die middelgrote, grote en heel grote 
bijdrage aanduidden (b) 

 de som van de percentages van respondenten die grote en heel grote bijdrage 
aanduidden (c) 
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Zoals men in Bijlage 11 kan zien, geeft de som van deze drie percentages (a), (b) en (c) aan 
in welke rang de factor zich bevindt waarbij één staat voor de factor met de meeste 
bijdrage.  

We merken hierbij op dat Excel eenzelfde rang toekent aan factoren met dezelfde bijdrage. 
Bijvoorbeeld: bij een dubbele plaats één is de volgende rang meteen drie. Bij een dubbele 
plaats twee, is de volgende rang meteen vier. In deze gevallen hebben we respectievelijk 
de factor in rang drie op de tweede plaats gezet en de factor in rang vier op de derde 
plaats.  

Op deze manier leiden we van de grafieken af welke factoren het meest een bijdrage 
hebben geleverd aan het behoud of toename van wereldburgerschapscompetenties bij de 
respondenten. 

 
 
Implementatie van de basisprincipes voor kwaliteitsvolle mobiliteit (vragen E.6.2 – E.6.7 uit VL-DM) 
 
Van de gemiddeld32 64% van de respondenten die de basisprincipes van kwaliteitsvolle mobiliteit 
hebben geïmplementeerd, hebben er om en bij de zes respondenten de factorvragen ingevuld. Als we 
kijken naar de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het volgende 
beeld (zie Grafiek 93). 
 
We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage heeft geleverd. Als we dan 
kijken naar de factoren die het meest werden aangeduid zien we ‘c. Invloed van (een) instelling(en)’ 
(86%) bij de factoren van de bredere maatschappij gevolgd door ‘f. Normen en waarden’ (83%) en ‘l. 
Visie op professionele activiteiten’ (83%) bij de factoren die individueel zijn.  Het valt meteen op dat 
de categorie ‘geen bijdrage’ best veel voorkomt in deze vraag.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie met een 
gedeelde plaats 1 verschijnen:  
 

Top 3 Factor basisprincipes van kwaliteitsvolle 
mobiliteit implementeren 

1 f. Normen en waarden en l. Visie op professionele 
activiteiten  

2 k. Werkervaring 
3 m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS 

 
De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 67% van de zes respondenten 
aangeven dat hun deelname een factor was voor het implementeren van de basisprincipes van 
kwaliteitsvolle mobiliteit. Voor 0% was het een ‘kleine bijdrage’, voor 50% was het een ‘middelgrote 
bijdrage’, voor 17% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 0% was het een ‘heel grote bijdrage’.  
 
In Bijlage 11 kan men de randschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op een gedeelde plaats 4 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met 

 
32 er zijn geen factoren gevraagd per basisprincipe, maar voor het geheel van principes. Aangezien het aantal 
respondenten dat ‘ja’ antwoordde varieert per basisprincipe, slaat de 64% op het gemiddelde van de % 
respondenten die ‘ja’ hebben geantwoord voor de implementatie van de principes. 
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alle andere 25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS een gedeelde vierde plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Grafiek 93: Factor basisprincipes van kwaliteitsvolle mobiliteit implementeren 
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Implementatie van de beleidsaanbevelingen voor kwaliteitsvolle mobiliteit (vragen E.7.2 – E.7.7 
uit VL-DM ) 

 
Van de gemiddeld33 58% van de respondenten die de aanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit 
hebben geïmplementeerd, hebben er vijf respondenten de factorvragen ingevuld. Als we kijken naar 
de factoren die hiertoe hebben geleid bij deze respondentengroep, zien we het volgende beeld (zie 
Grafiek 94). 
 
We zien dat geen van de 25 factoren voor alle respondenten een bijdrage heeft geleverd. Als we dan 
kijken naar de factoren die het meest werden aangeduid zien we een 11-tal factoren verschijnen die 
door 60% van de respondenten werden aangeduid. Bij de individuele factoren gaat het om ‘f. Normen 
en waarden’, ‘g. Interesses’, ‘k. Werkervaring’, ‘l. Visie op professionele activiteiten’ en ‘m. Deelname 
aan de activiteit(en) van UCOS’. Bij de factoren uit de directe omgeving gaat het om ‘b. Invloed van 
(een) vriend(en)’, ‘c. Invloed van (een) kennis(sen)’ en ‘d. Invloed van een instelling’. Bij de factoren uit 
de bredere maatschappij gaat het om ‘a. Invloed van een persoon/personen’,  
‘b. Invloed van een gebeurtenis/gebeurtenissen’, ‘c. Invloed van (een) instelling(en)’ en ‘d. Invloed van 
(een) maatschappelijke trend(s)’. Het valt meteen op dat de categorie ‘geen bijdrage’ best veel 
voorkomt in deze vraag.  
 
Als we echter ook rekening houden met de mate van bijdrage, zien we de volgende top drie met een 
-door opmerkelijk veel factoren- gedeelde plaats één verschijnen:  
 

Top 3 Factor beleidsaanbevelingen van 
kwaliteitsvolle mobiliteit implementeren 

1 f. Normen en waarden, g. Interesses, k. Werkervaring, l. 
Visie op professionele activiteiten, m. Deelname aan de 

activiteit(en) van UCOS, d. Invloed van een instelling en c. 
Invloed van (een) instelling(en) 

2 d. Invloed van (een) maatschappelijke trend(s) 
3 j. Persoonlijke gebeurtenissen (bv. een reis) 

 
Het voorkomen van verschillende factoren op dezelfde plaats in de rangschikking kan te wijten zijn 
aan het lage aantal respondenten en de grote diversiteit aan factoren die bij deze respondentengroep 
heeft gespeeld.  De individuele factoren blijken hier het overwicht te hebben.  
 
Inzoomend op m. Deelname aan de activiteit(en) van UCOS, zien we dat 60% van de vijf respondenten 
aangeven dat hun deelname een factor was voor het implementeren van de beleidsaanbevelingen 
van kwaliteitsvolle mobiliteit. Voor 20% was het een ‘kleine bijdrage’, voor 20% was het een 
‘middelgrote bijdrage’, voor 20% was het een ‘grote bijdrage’ en voor 0% was het een ‘heel grote 
bijdrage’.  
 
In Bijlage 11 kan men de randschikking van de factoren terugvinden. In de categorie van individuele 
factoren bevindt het zich op een gedeelte plaats 1 van de 14 individuele factoren. In vergelijking met 
alle andere 25 factoren, blijkt de deelname aan UCOS een gedeelde eerste plaats in te nemen.  
 
Toelichtingen van de respondenten over de individuele factoren:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de directe omgeving:  

 
33 er zijn geen factoren gevraagd per basisprincipe, maar voor het geheel van principes. Aangezien het aantal 
respondenten dat ‘ja’ antwoordde varieert per basisprincipe, slaat de 64% op het gemiddelde van de % 
respondenten die ‘ja’ hebben geantwoord voor de implementatie van de principes. 
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(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Toelichtingen van de respondenten over de factoren uit de bredere maatschappij:  
(Niet aangegeven door de respondenten van de vragenlijst) 
 
Grafiek 94: Factor beleidsaanbevelingen van kwaliteitsvolle mobiliteit implementeren 

 
 

I.5.3.3.1 Factoren die niet te linken waren aan een specifieke verandering binnen (B) 
 
We hebben andere factoren geïdentificeerd die we vanuit de antwoorden van de respondenten of de 
documenten niet meteen konden linken aan de veranderingen in luik (B). We geven hier een overzicht.  
 
INDIVIDUEEL 
 (Bevestiging van) reeds bestaande visie 

- “Ik antwoordde vaak 'behouden', omdat de inzichten die UCOS deelt reeds behoorlijk ingebed 
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zijn in mijn eigen visie / aanpak en in die zin dus niet zo 'vernieuwend’. Ze geven uiteraard wel 
bevestiging dat dit belangrijk is om te blijven uitdragen en om er op verschillende vlakken aan 
te blijven werken.” 

 Individueel engagement:  
- “Het zijn altijd dezelfde die deelnemen.”  
- “Uiteindelijk staat het of valt het met het engagement van bepaalde individuen binnen de 

instelling om daar effectief mee aan de slag te gaan en om dat echt om te zetten in de praktijk. 
Dus ik denk dat het engagement en de motivatie heel belangrijk zijn en ik zie dat ook wel 
gebeuren in de meeste hogescholen.” (medewerkers internationalisering) 

 Intrinsieke motivatie: 
- “De meeste van mijn studenten hebben geen boodschap aan zware politieke en ethische 

dialogen. Ik wil dat ook niet forceren. Ik vind wel dat het mijn opdracht is van hen te doen 
inzien dat je in ons beroep daar ook oog voor hebben en de horizon moet opentrekken.” 

 Capaciteit om de juiste ondersteuning te bieden 
- Verantwoording aan DGD – Geleerde lessen 2017 (p. 2): “Zoals gesteld onder punt 1.2 is de 

grote moeilijkheid van een debriefing een goede interpretatie van wat studenten hebben 
meegemaakt en het op een correcte manier kunnen plaatsen van de ervaringen zodat de 
student er sterker uit komt en de werkelijkheid geen geweld wordt aangedaan.” 

 Het toepassen van aanbevelingen versterkt het inzicht en het engagement erover.  
 
DIRECTE OMGEVING 
 Uitval en wissels binnen het personeel 

- “Er is een redelijk grote uitval. Binnen de docenten van de hogeschool zijn er redelijk veel burn 
outs. Ook vele wissels. Als u nu kijkt naar uw korps van vijf jaar geleden, dan is 20 à 25 procent 
weg of vervangen. Bij andere hooggeschoolden is dat nog meer. Dus soms denk ik dat we die 
sessies gewoon moeten herhalen voor de nieuwe mensen.” (medewerker internationalisering) 

 Een financieel gericht beleid bemoeilijkt discussies om impact mee te nemen in het beleid. (Team 
UCOS) 

 Motivatie bij team om meer diepgang te geven aan de buitenlandse stages. 
 Hogescholen (staan dichter bij studenten en partners; zijn kleiner en dus minder mensen te 

overtuigen) vs. universiteit (loggere beslissingsprocessen). 
 Samenwerking met UCOS en VLOHRA maakt dat het beleid meer luisterbereid is naar de 

aanbevelingen. 
 Financieel gericht beleid vs. een impact gericht beleid 
 Kwaliteitsvolle samenwerking met partners is een uitdaging 

- “Ik vind een kwaliteitsvolle structurele samenwerking met partners in het Zuiden echt een heel 
moeilijke uitdaging. Ik probeer op een gelijke manier samen te werken, maar de context van 
onze setting en de setting van de mensen in het Zuiden is soms zo verschillend dat ik dat 
moeilijk vind.” 

 Moeilijkheid om aanbevelingen toe te passen 
 Bottom-up approach 

“Wat het beste werkt is echt bottom-up, denk ik. Dat het engagement vanuit de mensen zelf 
komt en dan gaat het beleid mee zijn.” 

 MTE (p. 19): “Respondenten rapporteerden ze dat in hun respectieve instellingen te maken 
hebben met strakke tijdskaders en gebrek aan structuren, wat een impact heeft op in welke mate 
ze de studenten in hun Zuidmobiliteit kunnen opvolgen, inclusief na terugkomst van hun 
Zuidervaring.” 

 MTE (p. 19): “(…) Aan de andere kant meldden enkele hogescholen dat ze de studenten niet meer 
bij elkaar krijgen na terugkeer van de stages, aan het einde van hun studieloopbaan. Eén 
hogeschool had een oplossing gevonden voor dit logistiek probleem door debriefings in gemengde 
kleine groepen te organiseren.” 

 MTE (p. 19): “Universiteitsmedewerkers rapporteren dat ze in het academiejaarverloop strakke 
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tijdslijnen dienen te respecteren van al overbevraagde docenten en studenten. Die maken het 
moeilijk om deelname aan gestructureerde omkaderingsactiviteiten op te leggen, tenzij daartoe 
een dwingende nood bestaat. Een certificaat van deelname aan een debriefingsactiviteit behoort 
echter niet tot de documenten die studenten thans moeten voorleggen in een beursaanvraag 
(opvolg)procedure. Aldus hangt het af van de student in kwestie of deze “vrijwillig” deelneemt aan 
een debriefing. Bij lage deelnemingsgraad, verlaagt ook de relevantie van het inrichten van die 
activiteit, en uiteindelijk vervalt zo ook de motivatie van docenten en andere universitaire 
medewerkers internationalisering om aan deze UCOS-activiteiten deel te nemen. Hiermee wordt 
verklaard waarom debriefingsactiviteiten die UCOS zelf uitvoert op uitnodiging van universiteiten 
een onzekere (en meestal lage) bezettingsgraad hebben.” 

 MTE (p. 23): “de moeilijkheid om debriefing sessies te organiseren in sommige instellingen, vaak 
omwille van logistieke redenen. (…) De geringe motivatie van de studenten om aan een debriefing 
deel te nemen” 

 
BREDERE MAATSCHAPPIJ 
 De veranderende tijdsgeest maakt dat men zich meer kritische vragen gaat stellen. (Team UCOS) 
 

I.5.4 [EVDM5.3] Heeft UCOS bijgedragen aan deze verandering? 

 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we de volgende 3 sub-evaluatievragen onderzocht:  
 

 [EVS5.3.4] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor deze 
verandering in het kader van (B)? 

 [EVS5.3.5] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere factoren 
in het kader van (B)?   

 [EVS5.3.6] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van B indien de D&M niet aan de activiteit 
van UCOS hadden deelgenomen? 

 

I.5.4.1  [EVS5.3.4] Wordt de deelname aan UCOS-activiteiten gepercipieerd als een factor voor 
deze verandering in het kader van (B)? 

 
Deze vraag is eigenlijk reeds beantwoord bij het kijken naar de factoren. Tabel 47 bracht alle gegevens 
voor UCOS samen voor luiken A en B zowel voor deze vraag als voor de volgende.  
 
Gemiddeld 64% van de respondenten geven aan dat hun deelname aan de UCOS-activiteiten heeft 
bijgedragen aan de stellingen die nagingen of de docenten en medewerkers internationalisering aan 
de slag waren gegaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren. Ten opzichte van luik A zijn er 
minder respondenten die een bijdrage zien van hun deelname aan een UCOS-activiteit voor het 
verbeteren van de kwaliteit van de mobiliteit. 
 
We geven nu een overzicht van de kenmerken van de UCOS-activiteit die we konden identificeren uit 
de online survey, onze gesprekken en de documentstudie, en die te linken zijn aan hun behoud of 
toename in gewenste verandering. Met andere woorden, in dit gedeelte leggen we uit wat volgens de 
respondenten ertoe leidt dat ze respondenten ‘m. Deelname aan UCOS-activiteiten’ hebben 
aangeduid bij de factorvragen. We herhalen dat het hier gaat om effecten op het intermediate 
outcomeniveau. We merken ook hier dat veel factoren terugkomen uit het immediate outcomeniveau.  
 
 Het bestaan van de visieteksten en hoe errond gewerkt is  

- Het colloquium is gevolgd door tal van seminaries die het startschot waren om de belangrijke 
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mensen aan tafel te krijgen en peer pressure te creëren. (Team UCOS) 
- Visieteksten gepaard met concrete aanbevelingen 
- Beschouwd als leidraad voor de werking 
- Betrokkenheid van experten  

Verantwoording aan DGD – Geleerde lessen 2020 (p. 2 – 3): “Hierbij heeft het laatste 
colloquium over Kinderrechten en Internationale Stages ons geleerd dat de reikwijdte en 
impact van beleidsvoorstellen vergroot kan worden wanneer we tijdens het schrijven van 
beleidsvoorstellen zoveel mogelijk experten betrekken bij het proces. De nieuwe 
visietekst werd geschreven door medewerkers van UCOS, en aanvullend nagelezen en 
bediscussieerd door 25 experten (kinderpsychologen, stagebegeleiders, en medewerkers 
van NGO’s). Dit proces zal herhaald worden bij het schrijven van volgende visieteksten.” 
MTE p. 20): Andere respondenten benadrukken veeleer dat ze “zij-aan-zij” met UCOS 
hebben gewerkt aan de visietekst (Relevantie van stages voor het Globale Zuiden), en 
colloquia waartoe die tekst aanleiding gaf. 

- Samenwerking met VLOHRA 
 Begeleiding bij kritische reflectie:  

MTE (p. 20): “Uit de respons van sommigen maakt de evaluator op dat UCOS een actieve 
“trekkende” rol speelde. Respondenten van een instelling zijn erdoor “aan het denken en 
herbeschouwen” gegaan, een proces is in gang gezet waarbij men hoopt op verdere begeleiding 
van UCOS. UCOS wordt hierbij luid geprezen omdat het moeilijke thema’s durft aankaarten 
waarbij de medewerkers zich kritisch opstellen ten aanzien van praktijken die “bon ton” zijn of 
waren (“voluntourism” is er daar één van). Die kritische bevraging waarop UCOS aanstuurt zet 
processen in gang op het individuele niveau (van studenten, docenten en beleidsmedewerkers) 
maar ook op het institutionele niveau. Die processen zijn nu gaande maar “zijn nog niet geland”. 
Daarom wordt verder naar UCOS gekeken om die bezinningen te blijven aansturen en van 
inhoud te voorzien” 

 Vormingen: 
- Suggesties van bronnen om meer te verdiepen zoals podcasts 
- Manier waarop gevoelige zaken worden gebracht: niemand wordt geviseerd 
- Vormingen zijn een ontmoetingsplatform 

 UCOS-begeleiders:   
- Enthousiasme 
- Ondersteunende expertise  

 UCOS als organisatie: 
- UCOS is zelfkritisch 
- UCOS heeft het vertrouwen van de instellingen 

MTE (p.23): “Een aantal instellingen verkiezen dat UCOS deze debriefingsessies blijft 
organiseren.” 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
Het gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de deelname aan de UCOS-
activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen die nagingen of de docenten en 
medewerkers internationalisering aan de slag waren gegaan om de kwaliteit van de 
mobiliteit te verbeteren bedraagt 64%.  

De benchmark van 70% wordt niet gehaald.    

 
I.5.4.1.1  [EVS5.3.5] Hoe positioneert de blootstelling van UCOS zich ten opzichte van andere 

factoren in het kader van (B)?   
 
Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen we eveneens naar Tabel 47 en Bijlage 11. De 
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deelname van UCOS-activiteiten bevindt zich voor alle stellingen in de top tien van de factoren die een 
bijdrage hebben geleverd. Meer zelfs, het staat heel hoog in de rangschikking van alle factoren met 
eenmaal een eerste plaats en eenmaal een vierde plaats. 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 

De deelname van UCOS bevindt zich voor alle stellingen in de top tien van de factoren 
die een bijdrage hebben geleverd. Gemiddeld genomen wordt niet alleen de top 10 
gehaald, maar ook de top drie.  

Hiermee wordt de benchmark van succes (top 10) en groot succes (top 3) gehaald. 
 

I.5.4.1.2  [EVS5.3.6] Wat zou er gebeurd zijn in het kader van B indien de D&M niet aan de 
activiteit van UCOS hadden deelgenomen? 

 
(vraag E.10 uit VL-DM) 
 
Zie Grafiek 88: Effect niet-deelname aan UCOS-activiteiten 
 
De vragenlijst ging na of het niet deelnemen aan de activiteit(en) van UCOS een negatief effect zou 
gehad hebben op het zelf aan de slag te gaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren. Van 
de tien respondenten gaven er zes aan dat er geen effect zou geweest zijn. Drie anderen geven aan 
dat het een licht negatief effect zou hebben gehad en één dat het een heel negatief effect zou gehad 
hebben.  
 
Dit is een best verrassende score aangezien de bijdrage van de deelname in de categorieën van 
aanzienlijke bijdrage werd geplaatst en het ook heel hoog in de ranking van factoren werd geplaatst. 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE INDICATOR 
40% van de respondenten geeft aan het niet-deelnemen een -weliswaar hoofdzakelijk 
licht- negatief effect zou hebben gehad.  

Hiermee wordt de benchmark van 60% niet gehaald. 
 
 

I.5.4.2 [EVDM5.4] Welke factoren zullen in de toekomst meespelen om al dan niet aan de slag 
te gaan? [EVDM5.4.2] Welke factoren zullen meespelen i.v.m. B? 

 
Deze vraag werd niet expliciet beantwoord, maar uit de factoren (cf. supra) kan wel afgeleid worden 
welke factoren een positief (of negatieve) rol spelen. UCOS kan hierop inspelen in de toekomst.  
 

I.5.4.3 [EVDM6] Heeft de deelname aan activiteiten van UCOS onverwachte effecten teweeg 
gebracht NA de activiteit zelf? 

 
Net zoals voor het immediate niveau geven respondenten van de vragenlijst effecten aan die voor hen 
als onverwacht aanvoelden, maar die volledig in lijn liggen met wat UCOS wil bereiken met zijn aanpak. 
Dit zijn in onze ogen -vanuit het perspectief van UCOS- geen onverwachte effecten.  
 
 “bewuster bezig zijn met internationalisering en kijk op de wereld, ruimer dan de lessen.” 
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 “ruimere kijk gekregen” 
 “algemeen bewuster omgaan met deze competenties en er doorheen de dagelijkse werking meer 

attent op zijn.” 
 
Wel onverwacht (of ten minste niet bedoeld) is het volgende: 
MTE (p.10): “De bevragingen voor deze evaluatie maakten duidelijk dat deze doelgroep, docenten en 
medewerkers aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen méér benutten dan 
tweedelijnsinterventies die UCOS specifiek voor hen inricht. Velen blijken ook indirect voordeel te 
halen uit de eerstelijnsactiviteiten van UCOS, zonder er zelf gebruiker van te zijn. Het aanbod aan VBD 
en debriefings stelt de instellingen van het hoger onderwijs immers in de mogelijkheid de eigen 
docenten te ontlasten van een deel van de voorbereiding en debriefing van hun Zuidmobiele 
studenten. Velen van hen bleken overigens ooit al wel eens de VBD te hebben gevolgd en sommigen 
bevroegen zelf de eigen studenten over de waarde van de UCOS VBD.” 
 

I.5.4.4 [EVDM7] Heeft UCOS zowel docenten als medewerkers in staat gesteld om WBC over 
te brengen op studenten in het programma 2017 – 2021? 

 
We verwijzen voor ons antwoord naar deel  I.4.4 in dit verslag en de volgende conclusie in de MTE:   

MTE (p. 21-22): “De bevraging van medewerkers internationalisering van de verschillende instellingen 
van het Vlaams hoger onderwijs leerde dat zij ervan overtuigd zijn dat zij versterkt worden in hun taken 
door seminaries, lezingen en debatten over wereldburgerschap en Noord-Zuidmobiliteit die UCOS 
voor en met hen inricht. Zij kunnen daardoor beter de Zuidmobiliteit van hun studenten ondersteunen. 
De evaluator is er echter niet van overtuigd dat de respondenten dankzij die tweedelijnsactiviteiten 
ook zelf wereldburgerschapscompetenties op studenten kunnen overbrengen. Daarmee wordt geen 
oordeel uitgesproken over de waarde van die tweedelijnsactiviteiten, maar wel de beperking ingezien 
van de externe evaluatie: bij de keuze van aan te schrijven respondenten, kwam de evaluator immers 
veelal terecht bij beleidsmedewerkers en/of logistiek steunpersoneel en eerder zelden bij docenten 
die zelf competenties op studenten overbrengen.” 
 

 

CONCLUSIE VOOR DE EVALUATIEVRAAG 
We zien dat over alle basisprincipes heen gemiddeld 64% van de respondenten hebben 
aangeduid dat ze deze hebben geïmplementeerd. Voor vier van de negen principes wordt 
een percentage van minimaal 70% gehaald. We merken hier wel op dat er voor de 
implementatie as such geen benchmark is vastgelegd, maar het leek een goede houvast 
om naar de resultaten te kijken.  
 
Een overduidelijke uitschieter is f. Basisprincipe zes: “Belang van omkadering van 
studenten voor, tijdens en na de uitwisseling” met 91% van de respondenten die hiermee 
aan de slag zijn gegaan. De tweede plaats wordt gedeeld door d. Basisprincipe vier: “De 
versterking van interrelationele competenties zijn ook een evenwaardig doel naast de 
versterking van vakverbonden competenties” en e. Basisprincipe vijf: “Het nastreven 
van de langetermijnpartnerschappen die institutioneel ingebed zijn en gezamenlijk leren 
mogelijk maken” met 82% van de respondenten. Op de derde plaats vinden we b. 
Basisprincipe 2: “Het concept van hulp maakt plaats voor eerlijke samenwerking” met 73% 
van de respondenten die ‘ja’ antwoordden.  
 
Het valt ons op dat in de implementatie (het HANDELEN) blijkbaar andere basisprincipes 
sterker aan bod komen in vergelijking met de bevindingen op het immediate 
outcomeniveau (WETEN en VOELEN). De evenwaardigheid van interrelationele 
competenties komt hier terug, maar de ownership en inspraak van de lokale partners blijkt 
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minder sterk dan het streven naar langdurige partnerschappen. De strengere rol wat 
betreft het contact met kwetsbare kinderen bengelt in de toepassing helemaal onderaan. 
 
Wat betreft de factoren zien we dat ‘Normen en waarden’ heel belangrijk blijken alsook 
de ‘Visie op professionele activiteiten’. De deelname aan UCOS-activiteiten vinden we 
eveneens in de Top drie op de derde plaats. Van de -weliswaar weinig- respondenten die 
‘ja’ antwoordden zijn er zes die de factorvragen hebben aangeduid. 63% ervan gaf aan dat 
de deelname aan de UCOS-activiteiten een factor was bij het implementeren van de 
basisprincipes. Hiermee is de benchmark van 70% niet gehaald.  
 
Als we gaan kijken naar de implementatie van beleidsaanbevelingen zien we dat over alle 
beleidsaanbevelingen heen gemiddeld 58% van de respondenten hebben aangeduid dat 
ze deze hebben geïmplementeerd. Voor 12 van de 31 aanbevelingen wordt een 
percentage van minimaal 70% gehaald. De hoogste percentages vinden we voor m. 
Ongeacht of studenten een reisbeurs aanvragen: alle studenten volgen een verplichte 
(interculturele) voorbereiding en q. Alle studenten volgen een verplichte debriefing bij 
de terugkeer met 89% van de respondenten die hiermee aan de slag zijn gegaan. De 
tweede plaats wordt ingenomen door i. Focus op het interrelationele aspect met 83% van 
de respondenten. De derde plaats (met 78%) wordt gedeeld door niet minder dan 6 
aanbevelingen. 
 
Als we kijken naar de percentages per groep van aanbevelingen dan zien we dat de 
categorie aanbevelingen rond de Omkadering de kroon spant gevolgd door Selectie, 
Locatie en periode en Partnerschappen. Dit is dan meteen ook meer in lijn met de 
bevindingen op het immediate outcomeniveau.  
 
Wat betreft de factoren die leidden tot deze implementatie zien we op de eerste plaats 
weer dat ‘Normen en waarden’ en ‘Visie op professionele activiteiten’ heel belangrijk 
blijken. Wat meteen opvalt, is dat op de eerste plaats nog veel meer factoren zoals 
‘Werkervaring’ en ‘Invloed van een instelling’ erbij komen. Ook de deelname aan de UCOS-
activiteit is naar de eerste plaats verschoven. Het gemiddelde % van respondenten die 
aangeven dat de deelname aan de UCOS-activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de 
stellingen die nagingen of de docenten en medewerkers internationalisering aan de slag 
waren gegaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren bedraagt 64%. De 
benchmark van 70% wordt niet gehaald.    
 
Ondanks deze mooie positie bedraagt het gemiddelde % van respondenten die aangeven 
dat de deelname aan de UCOS-activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen 
die nagingen of de docenten en medewerkers internationalisering aan de slag waren 
gegaan om de kwaliteit van de mobiliteit te verbeteren 64%. De benchmark van 70% 
wordt niet gehaald.  40% van de respondenten geeft aan het niet-deelnemen een -
weliswaar hoofdzakelijk licht- negatief effect zou hebben gehad. Hiermee wordt de 
benchmark van 60% ook niet gehaald. 
 
Desondanks gaf de analyse interessante inzichten over de factoren die tot implementatie 
of geen implementatie van basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen leidden. De 
kenmerken van de UCOS-activiteiten die de respondenten aangeven als succesfactoren 
zijn net zoals op het immediate outcomeniveau: het bestaan van de visieteksten en hoe 
errond gewerkt is, de begeleiding bij de kritische reflecties, de aanpak van de vormingen, 
de UCOS-begeleiders en UCOS als organisatie. 
Als we breder kijken dan blijken factoren zoals intrinsieke motivatie en individueel 
engagement de implementatie te bevorderen terwijl uitval en wissels binnen het 
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personeel, de moeilijkheid om aanbevelingen toe te passen en tijdsgebrek de 
implementatie blokkeren.  
 
We herinneren er hier aan dat het telkens om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor 
we geen uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van deelnemende docenten en 
medewerkers internationalisering. 
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J. CONCLUSIES 
Deze eindevaluatie heeft onderzocht welke de effecten het UCOS-programma heeft gehad op (een 
selectie van) haar doelgroepen. Als we spreken over effecten, dan heeft dit te maken met de 
versterking van de wereldburgerschapscompetenties van de studenten. Als we spreken van 
doelgroepen dan gaat het in eerste instantie over de studenten die aan een mobiliteitstraject hebben 
deelgenomen. Hierbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen de studenten wiens reis 
georganiseerd was door hun onderwijsinstelling en de studenten waarvan de reis georganiseerd was 
door UCOS in het kader van het CHanGE-traject). In tweede instantie gaat het over de docenten en 
medewerkers internationalisering.   
 
We hebben gekeken naar effecten op twee niveau’s: het immediate en het intermediate 
outcomeniveau die respectievelijk overeenkomen met de onmiddellijke effecten van de activiteiten 
en de ‘tussentijdse’ effecten die zich erna manifesteren. We hebben dit gedaan aan de hand van een 
mix van kwantitatieve en kwalitatieve methodes (online surveys, online interviews en focusgroepen 
en documentstudie). De steekproef respondenten voor beide luiken laten ons niet toe om uitspraken 
te maken over de ganse populatie van deze twee doelgroepen, maar we hebben wel inzichten 
gekregen voor deze groep van respondenten die ons toelieten om een antwoord te bieden op de 
gestelde evaluatievragen.  
 
Wat kunnen we algemeen besluiten voor de studenten? Op het immediate outcomeniveau hebben 
we uit de data kunnen afleiden dat de deelname aan de activiteiten van UCOS voor de meerderheid 
van de studenten een toename teweegbracht op alle assen van wereldburgerschapscompetenties, 
m.n. in het WETEN (kennis, analysevermogen, visie) en het VOELEN (interesse, motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel). De studenten percipiëren ook op duidelijke wijze deze verandering. Bij 
de uiterst kleine steekproef van CHanGE-deelnemers lagen de resultaten in dezelfde lijn.  
 
Is het programma voor deze groep respondenten succesvol geweest? Om dit af te toetsen kijken we 
naar de benchmarks van succes die UCOS heeft bepaald. UCOS wilde namelijk een toename zien bij 
een minimaal aantal deelnemers. UCOS is er niet in geslaagd om haar benchmark van 65% voor het 
WETEN (kennis, analysevermogen, visie) te halen, maar met een gemiddelde percentage van 61% over 
alle sub-assen heen ligt het programma sterk in de buurt. Voor de CHanGE-specifieke competenties is 
de benchmark wel gehaald met 70%, maar het ging over een uiterst kleine steekproef. Vanuit de 
gesprekken met een aantal van hen hebben we wel een indicatie dat dit voor een grotere groep ook 
toepasbaar zou zijn.  
 
Voor het VOELEN (interesse, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel) had UCOS zich een ambitieuze 
benchmark gesteld van 85%. Ook deze benchmark wordt niet gehaald aangezien het gemiddelde 
percentage toename over alle sub-assen heen op 65% blijft stranden. Dit is een serieus verschil ten 
opzichte van wat men wilde bereiken, maar het blijft een resultaat waarbij de ruime meerderheid van 
de studenten wel een toename ondervond en dit ook zo percipieerde (hoewel er opvallend meer 
behoud is voor interesse en verantwoordelijkheidsgevoel dan voor motivatie). Bij het VOELEN waren 
er alleen in de sub-as ‘interesse’ CHanGE-specifieke competenties. Daar was het gemiddelde 
percentage 63% en dus is de benchmark ook niet gehaald.  
 
Door de opzet van het programma, en meer specifiek de opzet van het CHanGE-project, konden we op 
dit immediate outcomeniveau ook voor het HANDELEN naar effecten kijken bij de CHanGE-
deelnemers. We benadrukken dat de steekproef uiterst klein was zowel voor de online survey als voor 
de interviews. Het gemiddelde van de percentages respondenten die een toename (lichte of sterke 
toename) aangaven over alle competenties heen bedraagt slechts 59% waardoor de benchmark van 
65% niet gehaald wordt. Dit zijn verrassende resultaten aangezien het HANDELEN ingebakken zit in 
het DNA van het traject.    
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De analyse heeft ons ook toegelaten om inzicht te hebben in welke factoren maakten dat dit effect 
werd teweeggebracht. Zo zijn heel wat elementen van de UCOS-activiteiten naar boven gekomen die 
verklaren waar het succes aan ligt. De interactieve, (zelf)reflecterende aanpak van best zware 
onderwerpen waarbij de begeleiders een speelse en veilige omgeving creëren om verschillende 
meningen aan bod te laten komen en uit te dagen, lijkt een rode draad. Voor de CHanGE-deelnemers 
komen daar andere elementen bij zoals de intense samenwerking naar de campagne toe, het 
ownership, de emotionele connectie en de ondersteunende begeleiding. Dit is geen exhaustieve lijst. 
Daarvoor verwijzen we naar de desbetreffende delen in het verslag.  
 
Wat we nog willen meegeven is het volgende. De andere respondenten positioneren zich (met een 
minimaal aantal uitzonderingen die een afname aangaven) in de categorie van ‘Behoud’. Met andere 
woorden, voor alle onderzochte competenties is er nog een grote groep respondenten die geen 
verschil ondervond tijdens de deelname aan UCOS-activiteiten. We hebben aanwijzingen dat dit niet 
te maken heeft met de activiteiten van UCOS zelf, maar wel met het soort van studenten in de 
steekproef, of nog: het soort studenten waar het programma op mikte, namelijk studenten die in een 
mobiliteitstraject zitten en die reeds een ‘sterk’ basisniveau van competenties in het WETEN en het 
VOELEN (en zelfs het HANDELEN) vertonen. Zeker als je weet dat het CHanGE-project en zelfs een 
aantal onderwijsinstellingen een selectie doen van de studenten die mogen deelnemen op basis van 
criteria gerelateerd aan wereldburgerschap.    
 
Daarnaast baseren de benchmarkberekeningen zich op gemiddeldes. Elke groep competenties heeft 
een eigen verhaal. We verwijzen naar de gedetailleerde analyse in dit verslag om meer inzicht te 
krijgen in de veranderingen in de competenties die tot deze gemiddeldes leidden.  
 
Op het intermediate outcomeniveau hebben we uit de data kunnen afleiden dat -op een minimaal 
aantal respondenten en competenties na- alle competenties behouden of toegenomen zijn en dat voor 
de overgrote meerderheid van de studenten dit behoud of toename ook -onder andere- te wijten is 
aan hun deelname aan de UCOS-activiteiten. We merken er meteen bij op dat we geen respondenten 
hadden uit het CHanGE-project op dit niveau waardoor we geen gedisaggregeerde cijfers kunnen 
geven.  
 
Is het programma voor deze groep respondenten succesvol geweest? Om dit af te toetsen kijken we 
naar de benchmarks van succes die UCOS heeft bepaald. UCOS wilde namelijk een behoud of een 
toename zien dat te wijten was aan de UCOS-deelname bij een minimaal aantal deelnemers. Voor het 
WETEN (kennis, analysevermogen, visie) zien we dat het gemiddelde van de percentages 
respondenten die een behoud of toename aangeven in alle sub-assen 99% bedraagt. De overgrote 
meerderheid van de respondenten die de factorvragen beantwoordden, gaf aan dat de deelname aan 
de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun behoud (86%, 81% en 88%) of toename (83%, 92%, 
90%) in respectievelijk kennis, analysevermogen en visie. Deze percentages overschrijden 
ruimschoots de benchmark van succes (50%) en zelfs groot succes (80%). 
 
Voor het VOELEN (interesse, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel) krijgen we een gelijkaardig 
beeld. De gemiddeldes van de percentages respondenten die een behoud of toename (lichte of sterke 
toename) aangeven in alle sub-assen bedraagt 98%. 
De overgrote meerderheid van de respondenten die de factorvragen beantwoordden geeft aan dat de 
deelname aan de UCOS-activiteit(en) een factor was voor hun behoud (86%, 92% en 90%) of toename 
(91%, 90%, 88%) in respectievelijk interesse, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Deze 
percentages overschrijden ruimschoots de benchmark van succes (50%) en zelfs groot succes (80%). 
 
Voor het HANDELEN kunnen we geen cijfermatige conclusie geven aangezien de online survey niet 
naging welke factoren tot dit behoud of toename leidden. We hebben kwantitatieve data die aangeven 
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dat het gemiddelde van de percentages respondenten die een behoud of toename aangeven 98% 
bedraagt. Rekening houdend met de sterke aanwezigheid van UCOS als factor voor behoud of toename 
in de andere wereldburgerschapscompetenties (WETEN en VOELEN), de resultaten op immediate 
niveau en de informatie uit de gesprekken met de deelnemers, hebben we echter aanwijzingen dat dit 
handelen wel beïnvloed is door de deelname aan de UCOS-activiteit(en). We hebben een sterk 
vermoeden dat ten minste de benchmark van 50% voor succes zou moeten kunnen gehaald zijn, 
maar dit kunnen we helaas niet bevestigen.  De analyse heeft ons wel toegelaten om (een weliswaar 
niet-exhaustief) beeld te hebben van de manifestaties van dit handelen bij deze groep. We hebben 
veel veranderingen kunnen optekenen in de categorie gedrag (kennisverdieping, (zelf)kritische 
houding, anders reageren, professionele activiteiten, omgaan met anderen, omgaan met anderen uit 
een andere cultuur, consumptiegedrag en gedrag tijdens de mobiliteit). We kregen een gelijkaardig 
beeld bij de CHanGE-studenten.   
 
In de analyse hebben we ook gekeken naar de factoren die hebben bijgedragen tot dit behoud en 
toename en de mate waarin ze eraan bijdroegen. In de as WETEN komen ‘Normen en waarden’ en 
‘Persoonlijke gebeurtenissen’ prominent naar voren over alle sub-assen en was er weinig verschil 
tussen factoren van behoud en van toename binnen eenzelfde sub-as. In de as VOELEN komt de factor 
‘Opleiding’ in bijna alle sub-assen voor alsook ‘Persoonlijke gebeurtenis (bv. een reis)’. We zagen wel 
meer verschil tussen factoren van behoud en van toename binnen eenzelfde sub-as. In de as 
HANDELEN kwamen uit de interviews alleen factoren naar boven voor het behoud zoals tijdsgebrek, 
het feit dat men ervoor reeds dingen deed, en niet verrassend: het feit dat het niet zolang geleden was 
dat ze aan de UCOS-activiteit hadden deelgenomen. Daarnaast konden we factoren identificeren 
(zowel bij de CHanGE- als de niet-CHanGE-studenten) die niet te linken waren aan het behoud of 
toename van competenties in een bepaalde competentie-as zoals bijvoorbeeld het lezen van een boek 
en de mobiliteitservaring.   
 
Is het programma voor deze groep respondenten succesvol geweest? Om dit af te toetsen kijken we 
naar de benchmarks van succes die UCOS heeft bepaald. UCOS wilde een behoud of een toename zien 
dat te wijten is aan de UCOS-deelname bij een minimaal aantal deelnemers en bij de top tien horen 
van de 25 factoren die we hebben bevraagd. Als we de factor ‘Deelname aan de UCOS-activiteiten’ van 
naderbij onderzochten dan bleek dat het gemiddelde percentage van respondenten die aangeven dat 
de deelname aan de UCOS-activiteiten een bijdrage heeft geleverd 87% bedraagt. Hiermee wordt de 
benchmark van 70% vlot wordt gehaald. Meer nog, deze benchmark wordt gehaald voor alle sub-
assen van wereldburgerschapscompetenties waar we heel hoge scores (rond de 90%) konden zien wat 
betreft toename in analysevermogen (WETEN), visie (WETEN), interesse (VOELEN) en motivatie 
(VOELEN). De deelname van UCOS bevindt zich in 7 van de 12 lijnen in de top tien van de factoren die 
een bijdrage hebben geleverd. Gemiddeld genomen wordt de top tien net (afgerond) gehaald op 
plaats 10,17. Hiermee wordt de benchmark van de top tien gehaald. 
 
Het viel op dat de respondenten (zowel niet-CHanGE- als CHanGE-deelnemers) wezen op een 
gelijkaardige set van succeskenmerken als op het immediate outcomeniveau. Voor de CHanGE-
studenten kunnen we misschien wijzen op de post-CHanGE-activiteiten die werden toegevoegd aan 
het lijstje.  
 
Opvallend is wel dat als respondenten aangeven dat het niet-deelnemen aan de activiteiten van UCOS 
een negatief effect zou gehad hebben voor hun wereldburgerschapscompetenties, dat dit voor de 
overgrote meerderheid een slechts ‘licht’ negatief effect zou gehad hebben. We brengen ook in 
herinnering dat deze groep respondenten hoofdzakelijk in het laatste jaar van het programma heeft 
deelgenomen wat waarschijnlijk een effect kan hebben op de resultaten.  
 
We gaan nu over naar de effecten op de docenten en medewerkers internationalisering. Op het 
immediate outcomeniveau wilde UCOS via het programma hen beter in staat stellen om 
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wereldburgerschapscompetenties over te brengen op studenten vanuit veranderingen in een 18-tal 
domeinen die we -naar analogie met de studenten- in de categorieën van het WETEN en het VOELEN 
hebben ondergebracht. Binnen veranderingsdomeinen onderscheiden we de veranderingen om 
mondiale kwesties beter aan bod te laten komen in onderwijsinstellingen en de veranderingen die te 
maken hebben met een heel specifiek onderdeel ervan, m.n. de verbetering van de kwaliteit van de 
mobiliteit. We stelden vast dat op vier uitzonderingen na meer dan de helft van de respondenten een 
toename heeft ondervonden. De percentages blijven echter (soms ver) onder de gestelde 
benchmarks zoals de kennis over beleidsaanbevelingen.  
 
Het is opvallend en -tegelijkertijd niet verrassend gezien de focus van het programma tijdens de 
implementatie- dat deze benchmarks wel werden behaald voor bijna alle domeinen gerelateerd aan 
kwaliteitsvolle mobiliteit. Vooral de informatie rond de toename in kennis, motivatie, 
verantwoordelijkheidsgevoel en engagement betreffende de basisprincipes en bijhorende 
beleidsaanbevelingen geven aan dat voor bijna alle dimensies de benchmark van 60% wel -en soms 
zelfs op ruime wijze- wordt gehaald met op kop de basisprincipes die te maken hebben met de 
evenwaardigheid van interrelationele competenties, de ownership en inspraak van de lokale partners 
en strengere rol m.b.t. het contact met kwetsbare kinderen.  
 
Wat betreft de niet-mobiliteitsspecifieke domeinen konden we zien dat bij het VOELEN het 
engagement wel toenam bij drie van de vier domeinen.  
 
Op basis van deze gegevens besluiten we dat het programma voor deze -weliswaar heel beperkte- 
groep respondenten erin geslaagd is om een succesvol resultaat neer te leggen op het vlak van 
kwaliteitsvolle mobiliteit, maar er niet in geslaagd is om -volgens de volle betekenis die eraan 
gegeven is en voor het gewenste aantal- docenten en medewerkers internationalisering in staat te 
stellen de wereldburgerschapscompetenties van studenten te versterken.  
 
Dit heeft te maken met de focus die gelegd is op de versterking van wereldburgerschapscompetenties 
louter in een context van mobiliteit. Ook concluderen we uit de dataverzameling en -analyse dat 
docenten en medewerkers internationalisering een andere functie bekleden en dus een andere rol te 
spelen hebben om die WBC te versterken bij studenten. Het niet onderscheiden van de gewenste 
veranderingen heeft zonder twijfel een effect op de resultaten die men observeert. Denk aan het feit 
dat vooral docenten zich meer in staat voelden om WBC over te brengen of dat de toename in kennis 
over de beleidsaanbevelingen ver onder de benchmark was wat kan te wijten zijn aan de samenstelling 
van de steekproef met vooral docenten. Ook bij het analyseren van de factoren werd ons duidelijk dat 
zeer relevante veranderingen niet gecapteerd konden worden door het gestelde kader. We denken 
hierbij aan het positieve effect van kritische zelfreflectie.  
 
Wat de factoren betreft hebben we heel interessante inzichten verkregen in de kenmerken van de 
UCOS-activiteiten die wel tot een toename leidden. Het participatief proces tot de ontwikkeling van 
de visietekst “Relevante stages voor het Globale Zuiden”, de enthousiaste en niet-beoordelende 
aanpak van de begeleiders, de focus op zelfkritiek en -reflectie en de aanpak van de vormingen, 
kwamen duidelijk naar boven als belangrijke succesfactoren.  
 
Op het intermediate outcomeniveau van de docenten en medewerkers internationalisering is 
gekeken naar hun HANDELEN. Het programma voorzag een invloed te hebben op twee grote luiken:  
 (A) aan de slag om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de 

onderwijsinstellingen  
 (B) aan de slag gaan om de kwaliteit van de mobiliteit (van/)34 naar het Globale Zuiden te 

 
34 We hebben dit tussen ( ) gezet omdat het aspect ‘van’ het Globale Zuiden amper aan bod is gekomen binnen 
het programma en er ook geen data over beschikbaar was. 
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verbeteren.  
 
Betreffende luik (A) kunnen we voor de -weliswaar heel kleine- groep respondenten vaststellen dat ze 
inspanningen heeft gedaan om mondiale kwesties beter aan bod te laten komen binnen de 
onderwijsinstellingen. Het hoogste percentage is te zien op het toepassen van de kennis over WBC 
tijdens de lessen op de eigen samenleving. Het toepassen ervan op het klasmanagement komt het 
minst voor en dat haalt het gemiddelde sterk naar beneden. Hoe dit komt kunnen we alleen gissen, 
maar we zien twee mogelijke opties: ofwel hanteerden ze het al en bracht de deelname aan de UCOS-
activiteiten niet per se iets bij, of het bracht wel iets bij, maar ze hebben het nog niet kunnen toepassen 
of de vraag was niet duidelijk.   
 
Wat betreft de factoren viel op dat er een grote variëteit is aan factoren per verwachte verandering 
die in even grote mate een invloed hebben gehad. Wat wel meteen opvalt, is dat f. Normen en 
Waarden en g. Interesses telkens in de top 3 verschijnen en dat de deelname aan de UCOS-activiteiten 
bijna altijd in de top drie voorkomt. Het gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de 
deelname aan de UCOS-activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen die nagingen of de 
docenten en medewerkers internationalisering aan de slag waren gegaan om mondiale kwesties 
beter aan bod te laten komen in de onderwijsinstelling bedraagt 85%. Hiermee wordt de benchmark 
van 70% vlot gehaald. We blijven wel in het achterhoofd houden dat het om een uiterst kleine 
steekproef ging, maar voor deze groep respondenten heeft het programma een overduidelijk effect 
gehad en zou de meerderheid een ‘licht’ negatief effect ondervonden hebben indien het programma 
er niet was geweest.  
 
Betreffende luik (B) kunnen we voor de -weliswaar heel kleine- groep respondenten vaststellen dat 
over alle basisprincipes heen gemiddeld 64% van de respondenten hebben aangeduid dat ze deze 
hebben geïmplementeerd. Voor vier van de negen principes wordt een percentage van minimaal 70% 
gehaald. We merken hier wel op dat er voor de implementatie as such geen benchmark is vastgelegd 
per basisprincipe, maar het leek een goede houvast om naar de resultaten te kijken.  
 
Een overduidelijke uitschieter is f. Basisprincipe zes: “Belang van omkadering van studenten voor, 
tijdens en na de uitwisseling” met 91% van de respondenten die hiermee aan de slag zijn gegaan. De 
tweede plaats wordt gedeeld door d. Basisprincipe vier: “De versterking van interrelationele 
competenties zijn ook een evenwaardig doel naast de versterking van vakverbonden competenties” 
en e. Basisprincipe vijf: “Het nastreven van de langetermijnpartnerschappen die institutioneel 
ingebed zijn en gezamenlijk leren mogelijk maken” met 82% van de respondenten. Op de derde plaats 
vinden we b. Basisprincipe 2: “Het concept van hulp maakt plaats voor eerlijke samenwerking” met 
73% van de respondenten die ‘ja’ antwoordden. Dit zijn resultaten die thematisch in lijn lijken te zijn 
met de inspanningen van UCOS.  
 
Het valt ons op dat in de implementatie (het HANDELEN) blijkbaar andere basisprincipes sterker aan 
bod komen in vergelijking met de bevindingen op het immediate outcomeniveau (WETEN en VOELEN). 
De evenwaardigheid van interrelationele competenties komt hier terug, maar het ownership en 
inspraak van de lokale partners blijkt minder sterk dan het streven naar langdurige partnerschappen. 
De strengere rol wat betreft het contact met kwetsbare kinderen bengelt in de toepassing helemaal 
onderaan. Dat is zeker een aandachtspunt wetende dat UCOS in de laatste jaren ook een 
inspiratiekader rond deze thematiek heeft uitgebracht. 
 
Wat betreft de factoren zien we dat ‘Normen en waarden’ heel belangrijk blijken alsook de ‘Visie op 
professionele activiteiten’. De deelname aan UCOS-activiteiten vinden we eveneens in de top drie op 
de derde plaats. Van de -weliswaar weinig- respondenten die ‘ja’ antwoordden zijn er zes die de 
factorvragen hebben aangeduid. 63% ervan gaf aan dat de deelname van aan de UCOS-activiteiten een 
factor was bij het implementeren van de basisprincipes. Hiermee is de benchmark van 70% niet 
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gehaald.  
 
Als we gaan kijken naar de implementatie van beleidsaanbevelingen zien we dat over alle 
beleidsaanbevelingen heen gemiddeld 58% van de respondenten hebben aangeduid dat ze deze 
hebben geïmplementeerd. Voor 12 van de 31 aanbevelingen wordt een percentage van minimaal 
70% gehaald. De hoogste percentages vinden we voor m. Ongeacht of studenten een reisbeurs 
aanvragen: alle studenten volgen een verplichte (interculturele) voorbereiding en q. Alle studenten 
volgen een verplichte debriefing bij de terugkeer met 89% van de respondenten die hiermee aan de 
slag zijn gegaan. De tweede plaats wordt ingenomen door i. Focus op het interrelationele aspect met 
83% van de respondenten. De derde plaats (met 78%) wordt gedeeld door niet minder dan zes 
aanbevelingen. 
 
Als we kijken naar de percentages per groep van aanbevelingen dan zien we dat de categorie 
aanbevelingen rond de Omkadering de kroon spant gevolgd door Selectie, Locatie, Periode en 
Partnerschappen. Dit is dan meteen ook meer in lijn met de bevindingen op het immediate 
outcomeniveau.  
 
Wat betreft de factoren die leidden tot deze implementatie zien we op de eerste plaats weer dat 
‘Normen en waarden’ en ‘Visie op professionele activiteiten’ heel belangrijk blijken. Wat meteen 
opvalt, is dat op de eerste plaats nog veel meer factoren zoals ‘Werkervaring’ en ‘Invloed van een 
instelling’ erbij komen. Ook de deelname aan de UCOS-activiteit is naar de eerste plaats verschoven.  
 
Ondanks deze mooie positie bedraagt het gemiddelde % van respondenten die aangeven dat de 
deelname aan de UCOS-activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de stellingen die nagingen of de 
docenten en medewerkers internationalisering aan de slag waren gegaan om de kwaliteit van de 
mobiliteit te verbeteren 64%. De benchmark van 70% wordt niet gehaald.  40% van de respondenten 
geeft aan dat het niet-deelnemen een -weliswaar hoofdzakelijk licht- negatief effect zou hebben 
gehad. Hiermee wordt de benchmark van 60% ook niet gehaald. 
 
Desondanks blijkt het effect van de UCOS deelname wel duidelijk aanwezig bij de meerderheid van 
de respondenten. Ook gaf de analyse interessante inzichten over de factoren die tot implementatie of 
geen implementatie van basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen leidden. De kenmerken 
van de UCOS-activiteiten die de respondenten aangeven als succesfactoren zijn net zoals op het 
immediate outcomeniveau het bestaan van de visieteksten en hoe errond gewerkt is, de begeleiding 
bij de kritische reflecties, de aanpak van de vormingen, de UCOS-begeleiders en UCOS als 
organisatie. 
Als we breder kijken dan blijken factoren zoals intrinsieke motivatie en individueel engagement de 
implementatie te bevorderen terwijl uitval en wissels binnen het personeel, de moeilijkheid om 
aanbevelingen toe te passen en tijdsgebrek, de implementatie blokkeren.  
 
We herinneren er hieraan dat het telkens om een uiterst kleine steekproef gaat waardoor we geen 
uitspraken kunnen doen over de gehele populatie van deelnemende docenten en medewerkers 
internationalisering. 
 
Dit brengt ons bij de conclusies over het MEAL-systeem van het programma. Het programma beschikte 
niet over een duidelijke beschrijving van de gewenste veranderingen en bijhorende indicatoren op het 
vlak van wereldburgerschapscompetenties. Het MEAL-systeem was vooral gericht op de nauwe 
opvolging van de activiteiten en de effecten ervan voor de mobiliteit waardoor de gewenste 
veranderingen bij de doelgroep op de hogere outcomeniveaus onder de radar bleven. Behalve voor de 
activiteiten berustte de captatie van informatie op die niveaus dan ook hoofdzakelijk op de indrukken 
die medewerkers kregen tijdens de activiteiten, hun contacten en relatie met de doelgroepen na de 
activiteiten en de informele feedback waar de medewerkers actief naar op zoek gingen of die 
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informeel bij hen geraakte.   
 

Onze algemene conclusie over het programma is dat UCOS een verschil maakte door haar 
confronterende aanpak waarbij kritische zelfreflectie in een veilige groepsomgeving centraal staat 
en kundig begeleid wordt door ervaren en enthousiaste medewerkers en bijhorend materiaal. Een 
passage door een UCOS-activiteit liet de meesten niet onbewogen. De hoge ambities zoals 
uitgedrukt door de benchmarks werden ons inziens echter niet altijd waargemaakt: 
 door een programmaformulering waarbij de gewenste veranderingen onvoldoende ‘uitgepakt’ 

waren waardoor die ambities onvoldoende beschreven waren 
 door een MEAL-systeem dat niet in staat was om de gewenste veranderingen systematisch te 

capteren waardoor UCOS geen of slechts een partieel beeld had van haar effecten 
 door een sterke focus op de activiteiten an sich waardoor de hogere outcomeniveaus 

onvoldoende aandacht kregen 
 door een focus op een doelgroep mobiliteitsstudenten waarvan je kan verwachten dat de 

veranderingsmarge kleiner is en waardoor de werking minder gericht was op het ondersteunen 
van docenten en medewerkers internationalisering om wereldburgerschapscompetenties te 
versterken buiten een mobiliteitskader  

 
We onthouden echter wel dat voor heel wat indicatoren het programma wel dicht in de buurt kwam 
van haar benchmarks.  
 
Het is onze hoop dat deze eindevaluatie voldoende handvaten heeft gegeven om deze uitdagingen 
aan te pakken bij de uitvoering, opvolging en evaluatie van het programma 2022 – 2026. Aan het 
enthousiasme en engagement van het UCOS-team zal het in ieder geval niet liggen, maar wel aan 
de ruimte die het zichzelf geeft om -naast de uitvoering van pakkende vormingsactiviteiten- ook met 
de doelgroepen op formele, systematische en methodische wijze stil te staan bij de effecten van 
hun werk.   
 

 

K. AANBEVELINGEN  
Op basis van onze bevindingen tijdens zowel de voorbereidingsfase (cf. inceptieverslag) als de 
uitvoeringsfase geven we graag de volgende aanbevelingen aan het UCOS-team. We herinneren eraan 
dat een van de doelstellingen van de eindevaluatie was om lessen te trekken voor het nieuwe 
programma 2022 – 2026. Aangezien het nieuwe programma (outcome 1) grotendeels een voorzetting 
is van het programma dat geëvalueerd is en aangezien we in de voorbereidingsfase ook naar de 
formulering van het ingediend programma hebben gekeken, kunnen we met vertrouwen zeggen dat 
deze aanbevelingen nuttig zullen zijn  bij de uitvoering, opvolging en evaluatie ervan.  

K.1 PROGRAMMAFORMULERING 

 
1. Het programma beschikte niet over een duidelijke conceptualisering van impact. Een 

uitgewerkte beschrijving aan de hand van de toegereikte tools en een duidelijkere lokalisatie 
van impact in de resultatenketen (zeker in het kader van de nieuwe interpretatie van de OESO-
DAC criteria) kan UCOS in de toekomst ondersteunen om inzichten te verwerven op dat niveau 
en impactevaluaties mogelijk te maken.  UCOS kan de aangereikte analysekaders gebruiken 
om haar visie op impact te verrijken. 

2. UCOS heeft in de loop van het programma een belangrijke evolutie doorgemaakt binnen het 
‘soft’ vs. ‘critical’ GCE-continuüm met o.a. gevolgen voor haar visie over haar ultieme 
doelstelling. Duurzame ontwikkeling staat zo niet meer in de focus van de werking, maar wel 
globale rechtvaardigheid. Het is belangrijk om deze belangrijke evolutie in visie goed te 
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capteren in institutionele documenten (denk aan de formulering van de visie van UCOS) en 
programmatorische documenten.  Het is ook belangrijk om gelijkaardige evoluties in de 
toekomst te documenteren zodat men zich een beter beeld kan maken van de aanpassingen 
tijdens de implementatie.  

3. Tijdens de voorbereiding bleek dat een aantal sleutelconcepten zoals wereldburgerschap 
onvoldoende vertaald waren naar observeerbare veranderingen bij de doelgroepen. Dit is 
cruciaal om tot een gemeenschappelijk begrip te komen binnen het team over de concepten 
en over de (ambities) voor de gewenste veranderingen. Dankzij het uitgewerkt 
veranderingskader voor deze eindevaluatie beschikt het UCOS-team over een solide basis om 
systematisch te denken over effecten. Dit kader zou verder moeten gebruikt worden en 
verfijnd worden waar nodig.  Een gouden tip hierbij is om een onderscheid maken 1) tussen 
de effecten van de mobiliteitservaring op zich (die heel wat aandacht kregen in voorgaande 
studies/evaluaties) en de effecten van de omkaderende activiteiten op de 
wereldburgerschapscompetenties en 2) tussen de effecten van de activiteiten op de mobiliteit 
vs. effecten van de activiteiten op de wereldburgerschapscompetenties. Het is dat laatste wat 
in het programma werd nagestreefd.  

4. In de programmadocumenten wordt verwezen naar studenten als eindbegunstigden, maar de 
facto bleek vooral een specifieke soort van studenten het uiteindelijke doel te zijn van het 
programma. Uit de informatie in de programmadocumenten kan men als externe niet meteen 
opmaken dat de werking van UCOS zich vooral richt naar studenten in een kader van 
mobiliteit. Dit is trouwens niet alleen zo in het programma 2017 – 2021, maar ook in het 
nieuwe programma 2022 – 2026. Indien dit de focus is dan moet de veranderingstheorie met 
bijhorende doelstellingen -op een actorgerichte wijze- aangepast worden en de indicatoren 
en hypotheses rond deze mobiliteit uitgewerkt worden. Ons inziens staat deze focus op 
mobiliteit echter in spanning met een visie van kritisch wereldburgerschap dat mobiliteit 
overstijgt. Het team zou zich moeten buigen over de mogelijkheid om de werking te verbreden 
of anders ten minste veel explicieter moeten maken wat het belang is van de mobiliteit voor 
de veranderingen die ze wil nastreven (i.p.v. focus op het belang van de activiteiten voor de 
mobiliteit). 

5. We hebben een groot verschil vastgesteld in de uitwerking van de veranderingspaden van 
de studenten en die van de docenten en medewerkers internationale samenwerking. We 
bevelen aan om de gehanteerde veranderingstheorieën te herbekijken op een actorgerichte 
wijze en ervoor te zorgen dat er een evenwicht is in de uitwerking tussen de verschillende 
doelgroepen. Dit zal toelaten om de gewenste veranderingen bij de verschillende doelgroepen 
duidelijker en beter op te volgen/te evalueren.  

6. Hierbij aansluitend bevelen we aan om de docenten en de medewerkers internationalisering 
als aparte doelgroepen te beschouwen met een eigen set van gewenste veranderingen. Dit 
wil niet per se zeggen dat ze niet meer naar dezelfde activiteiten mogen gaan, maar wel dat 
UCOS de gewenste effecten beter afbakent en opvolgt.  

7. Bij de analyse van de docenten en medewerkers internationalisering hebben we gemerkt dat 
het veranderingskader verdere uitwerking behoeft. Zo is het creëren van een kritische 
reflectie over het eigen beleid niet opgenomen terwijl het wel centraal blijkt te zijn volgens de 
respondenten. Ook is de formulering van de doelstelling op immediate niveau van de docenten 
en medewerkers te breed en zou het verder moeten uitgepakt worden. De versterking van 
wereldburgerschapscompetenties gebeurt immers op een directe en op een indirecte manier 
en er zijn teveel factoren die spelen om dit te kunnen bewerkstelligen. De betekenis van ‘het 
in staat stellen om wereldburgerschapscompenties te versterken’ zou nog beter uitgewerkt 
moeten worden door de gewenste effecten binnen de actieradius van het programma te 
plaatsen en door de mobiliteitscontext te overstijgen. Op intermediate niveau heeft luik (A) -
mondiale kwestie meer aan bod te laten komen- duidelijk meer uitwerking nodig. Ook de link 
tussen kwaliteitsvolle mobiliteit en versterking van wereldburgerschapscompetenties of 
tussen kwaliteitsvolle mobiliteit en de bijdrage aan globale rechtvaardigheid zou verder 
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uitgewerkt moeten worden. We bevelen aan om het veranderingspad voor de medewerkers 
internationalisering en het veranderingspad voor de docenten van het nieuwe programma 
met dit inzicht en op participatieve wijze te herzien.  

8. We bevelen een gelijkaardige herziening aan van de gewenste veranderingen (en bijhorende 
indicatoren en opvolgingsinstrumenten) voor de CHanGE-deelnemers. Uit de eindevaluatie 
komen een aantal manifestaties van het weten, voelen en handelen naar boven waarmee het 
veranderingskader zou moeten aangevuld worden. Daarnaast waren de CHanGE-specifieke 
veranderingen sterk gefocust op gender en SRGR terwijl het team aangeeft dat dit eigenlijk as 
such niet centraal staat, maar wel als een bril wordt gehanteerd om thema’s van 
onderdrukking, privileges, enz. aan te kaarten.  

9. In het programma werden veel actoren genoemd, maar hun plaats in de programmatheorie 
was niet duidelijk. Het is aan te raden na te gaan of de strategische partnerschappen die een 
bijdrage leveren aan de gewenste veranderingen in de veranderingstheorie van het 
programma 2022 – 2026 een plaats hebben gekregen. 

10. De kwaliteit van de hypotheses kan verbeterd worden mits een duidelijkere insteek van de 
programmatheorie. Hypotheses in een logisch kader hebben een andere notie dan hypotheses 
in een veranderingstheorie. Beide sluiten mekaar niet uit. Het is wel belangrijk om het 
onderscheid te maken en de formulering van hypotheses goed te beheersen zodat ze een 
toegevoegde waarde zijn bij de opvolging van het programma. We bevelen aan om dit na te 
gaan in het programma 2022 – 2026. 

K.2 MEAL-SYSTEEM 

 
1. De veranderingstheorie was niet opgesteld op een actorgerichte wijze, wat het moeilijk 

maakte om na te gaan welke veranderingen moesten geobserveerd worden bij de 
verschillende doelgroepen. Het is belangrijk om voor alle actoren (niet alleen de doelgroepen, 
maar ook de talrijke strategische actoren) goed na te gaan wat men wil bereiken, wat de 
benchmarks van succes zijn en hoe men dat wil meten. Voor het programma 2022 - 2026 zou 
men de veranderingstheorie met deze nieuwe inzichten kunnen herbekijken en aanpassen 
waar nodig. Men zou moeten nagaan -aan de hand van de nieuwe inzichten van de 
eindevaluatie- welke resultaten, causale linken en hypotheses ‘zwakker staan’ en dus nader 
opgevolgd moeten worden door het MEAL-systeem.  

2. Het huidige MEAL-systeem is gericht op de outputs (of nog, wat het team ‘activiteiten’ zou 
noemen: vormingen, trainingen, seminaries, enz.). Het team doet dit systematisch en geeft 
ook snel gevolg aan de conclusies die eruit worden getrokken. Dat niveau van opvolging moet 
zeker behouden blijven, maar het team moet voortaan absoluut ook op systematische, 
geharmoniseerde en methodische wijze naar de outcomeniveaus kijken om 
veranderingen/effecten bij de doelgroepen waar te nemen. Het is belangrijk om een 
resultaatsgericht MEAL-systeem te hebben. 

3. In dit  resultaatsgericht MEAL-systeem moeten de indicatoren op de juiste resultaatsniveaus 
staan en ook indicatoren worden gebruikt die wijzen op verandering 
(immediate/intermediate/ultimate outcome). Bij deze indicatoren is het belangrijk om het 
aspect van verandering te capteren door bijvoorbeeld een meting te doen pre en post 
blootstelling aan de interventie. Dankzij het uitgewerkt indicatorenkader en bijhorende 
vragenlijsten voor deze eindevaluatie beschikt het UCOS-team over een solide basis om 
systematisch effecten op te volgen. Dit kader zou verder moeten gebruikt worden, verfijnd 
waar nodig en aangepast aan de verschillende doelgroepen. We hebben vastgesteld dat het 
nieuwe programma 2022 – 2026 (outcome 1) grotendeels dezelfde indicatoren heeft 
overgenomen van het programma 2017 – 2021.  De vaststellingen van deze evaluatie over de 
datahiaten op de hogere niveaus van de resultatenketen, de locatie van de indicatoren in de 
resultatenketen en de manier van meten, zullen dus ook kunnen meegenomen worden naar 
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het volgende programma om de indicatoren en de methode van datacollectie/-verwerking in 
de toekomst te verbeteren.   

4. Benchmarks zijn belangrijk om (de graad van) succes van een interventie na te gaan. 
Benchmarks zijn best het resultaat van diepgaande teamreflecties zodat iedereen op een lijn 
zit wat betreft de ambities van het programma. Dankzij het uitgewerkt indicatorenkader voor 
deze eindevaluatie beschikt het UCOS-team over een solide basis om over benchmarks na te 
denken. Dit kader zou verder moeten gebruikt worden en verfijnd waar nodig.    

5. Door evaluatieformulieren van activiteiten op een resultaatsgerichte wijze aan te passen zoals 
gedaan in de vragenlijsten voor de evaluatie (wat betreft de inhoud van de vragen, de 
gehanteerde WBC-structuur en de gelaagdheid van de gehanteerde schalen), te harmoniseren 
over de verschillende activiteiten heen en verplicht te maken kan UCOS beter de 
veranderingen -dankzij de activiteiten van UCOS- op het vlak van 
wereldburgerschapscompetenties bij de deelnemers nagaan. Hetzelfde geldt voor de 
veranderingen die men teweeg wil brengen bij docenten en medewerkers internationalisering. 
De docenten en medewerkers internationalisering zouden als aparte doelgroepen moeten 
beschouwd worden en UCOS zou aparte evaluatieformulieren moeten opstellen om de 
specifieke effecten bij deze twee groepen na te gaan.  

6. Het MEAL-systeem zou voortaan over alle doelgroepen die in een programma vermeld staan 
data moeten verzamelen om de effecten van de interventie na te gaan.  

7. Het MEAL-systeem zou op systematische en geharmoniseerde wijze data moeten 
verzamelen op twee meetmomenten: net na een activiteit (om effecten op immediate 
outcomeniveau te kunnen capteren) en op een moment erna (om effecten op intermediate 
outcomeniveau te kunnen capteren). Voor de effecten op immediate niveau moet het huidige 
evaluatieformulier aangepast worden aan het bovengenoemde veranderingskader en de 
reeds ontwikkelde (online) vragenlijst. De eindevaluatie heeft zich geconcentreerd op 
veranderingen, maar een immediate outcomemeting zou ook toelaten om tijdens de 
activiteiten te capteren wat het niveau van wereldburgerschapscompetenties is van de 
deelnemers voor ze aan de activiteit beginnen en erna. Zo kan men beter opsporen wat de 
situatie is bij deelnemers die een behoud aangeven van hun 
wereldburgerschapscompetenties. Een systematische meting tijdens de implementatie via 
resultaatsgerichte evaluatieformulieren en debriefings zal eveneens toelaten om een hoge 
responsratio te garanderen en steekproeven bekomen die representatief zijn voor de ganse 
populatie deelnemers.  

8. Het MEAL-systeem zou op systematische en geharmoniseerde wijze data moeten 
verzamelen op twee meetmomenten: net na een activiteit (om effecten op immediate 
outcomeniveau te kunnen capteren) en op een moment erna (om effecten op intermediate 
outcomeniveau te kunnen capteren). Voor de effecten op intermediate niveau zou UCOS best 
een systeem moeten bedenken waarbij de doelgroepen op de hoogte worden gesteld (en 
toestemming geven) om op een later moment gecontacteerd te worden en ze dan ook 
persoonlijke contactgegevens vragen om ze te kunnen bereiken.  

9. De performantiescores voor DGD werden niet ingevuld op basis van kwantitatieve data of 
duidelijke criteria, maar eerder op basis van de ervaring van de medewerkers. De invoer van 
een resultaatsgericht meetsysteem met indicatoren die wel veranderingen in 
wereldburgerschapscompetenties opvolgen op een systematische manier, kan UCOS haar 
systeem van invullen van performatiescores objectiever, leerzamer en robuuster maken. 
Hetzelfde geldt voor de veranderingen die men teweeg wil brengen bij docenten en 
medewerkers internationalisering. Dit zal ook toelaten om geleerde lessen te delen over de 
outcomeniveaus.   

10. Het CHanGE-project is de activiteit waarbij het meest in de diepte wordt gewerkt met de 
deelnemers. Naar het volgende programma toe en voor gelijkaardige projecten van UCOS is 
het sterk aan te raden om de effecten bij deze groep studenten op systematischere wijze op 
te volgen tijdens het verloop van het programma en goed te integreren als bijdrage aan de 
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doelstellingen van het bredere programma.  
11. Op het niveau van de outputinsdicatoren hebben we vastgesteld dat de huidige indicatoren 

over deelname en deelname-uren niet gebruikt zijn als proxy van de 
wereldburgerschapscompetenties. Dit is dus een aspect dat best aangepast wordt in het 
Draaiboek MEAL om verwarring te voorkomen (naast de andere die we hierboven hebben 
opgesomd). 

K.3 INTERVENTIESTRATEGIE 

1. Een cruciale factor die speelt bij de effecten die UCOS heeft op de doelgroepen is de 
confronterende aanpak waarbij kritische zelfreflectie in een veilige groepsomgeving centraal 
staat en kundig begeleid wordt door ervaren en enthousiaste medewerkers. Dat is een 
sterkte van UCOS dat absoluut moet behouden worden. We bevelen aan om te blijven mikken 
op die dieptewerking in groepsverband die bereikt wordt ondanks de beperkte -weliswaar 
vooral fysieke- contacttijd. Inspanningen om het bereik te verbreden via ‘blended learning’ of 
een digitaal platform lijken (‘lijken’ want niet opgenomen in de evaluatie) dus zeker waardevol, 
maar ze raken niet de kern van de succesfactor van UCOS. 

2. Een tweede cruciale factor (voor de docenten en medewerkers internationalisering) is het 
werk rond de visietekst “Relevante stages voor het Globale Zuiden”. De combinatie van een 
participatief ontwikkelingsproces, een presentatiecolloquium en verdiepingsworkshops is een 
formule dat als duidelijke succesfactor naar boven kwam en zou moeten worden behouden. 
We bevelen echter wel aan om dit aan te vullen met periodische opvolgingsactiviteiten om de 
effecten en factoren na te gaan. De ronde tafels zijn hier een goed instrument voor mits 
periodisch gehouden en mits gebruikt voor het systematisch en methodisch capteren van 
informatie. We bevelen dan ook aan om een gelijkaardig proces te doen voor het 
Inspiratiekader rond kinderrechten.  

3. Een risicofactor dat naar boven kwam was de uitval bij de docenten en medewerkers 
internationalisering. We bevelen aan om het werk rond de visieteksten cyclisch aan te pakken 
zodanig dat nieuwe mensen ook ‘mee’ zijn. Een cyclische aanpak zal er trouwens ook toe 
bijdragen om verloren momenta (denk aan de tussenkomst van de Covid-pandemie waarbij 
prioriteiten op andere dossiers werden gelegd) in te halen en om peer learning te blijven 
stimuleren tussen medewerkers die er reeds mee bezig zijn.  

4. Bij de berekening van de benchmarks hebben we gewerkt met algemene gemiddeldes. Het 
team zou zich -per doelgroep- moeten buigen over de achterliggende gedetailleerde analyses 
over het behoud vs. de toename in het WETEN, VOELEN en HANDELEN en de bijhorende 
factoren om thematische conclusies te trekken over de inhoud van de activiteiten. Zo zou het 
team moeten stilstaan bij de thema’s/competenties waarbij het meeste/minste toename werd 
waargenomen en bij de beleidsaanbevelingen die heel goed en minder goed lopen qua 
implementatie.  

5. Bij de berekening van de benchmarks hebben we gewerkt met algemene gemiddeldes. Het 
team zou zich -per doelgroep- moeten buigen over de achterliggende gedetailleerde analyses 
over het behoud vs. de toename in het WETEN, VOELEN en HANDELEN en de bijhorende 
factoren om strategische conclusies te trekken met betrekking tot de doelstellingen en 
ambities van het programma. We denken heel concreet aan de versterking van luik A van de 
docenten en medewerkers en aan het loskomen van de focus op mobiliteitsstudenten om 
enerzijds meer aansluiting te vinden bij de visie van kritisch wereldburgerschap dat mobiliteit 
overstijgt en anderzijds om doelgroepen te bereiken waarbij het veranderingspotentieel hoger 
ligt.   

6. De eindevaluatie heeft zowel voor de studenten als voor de docenten en medewerkers 
internationalisering factoren geïdentificeerd die een rol spelen bij het versterken van de 
wereldburgerschapscompetenties van de studenten en die de docenten en medewerkers in 
staat stellen om deze competenties te versterken. Het UCOS-team zou zich moeten buigen 
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over deze factoren, deze dan ook met de desbetreffende groepen verder uitdiepen om ze te 
integreren in de ontwikkeling van activiteiten en de opvolging ervan. Voor de docenten en 
medewerkers denken we heel concreet aan de factoren die leiden tot een discrepantie tussen 
intenties omtrent het toepassen van basisprincipes en bijhorende beleidsaanbevelingen en 
het echt toepassen ervan. Een prima kader om dit gesprek aan te gaan zijn de jaarlijkse 
rondetafels met de medewerkers internationalisering.  

7. De eindevaluatie heeft heel wat manifestaties van het HANDELEN geïdentificeerd, maar veel 
blijft onder de radar. Het is heel belangrijk dat het UCOS-team de manifestaties van het 
handelen (maar ook van het weten en het voelen) die het informeel opvangt ook systematisch, 
methodisch, centraal en formeel capteert om er een rigoureuzere mapping van te maken die 
verankerd is in het vast institutioneel geheugen van de organisatie. Het registreren van dat 
handelen is trouwens een aanbeveling die ook in de midtermevaluatie werd gedaan. Het 
nieuwe programma creëert een opportuniteit om hier werk van te maken.  

8. Op basis van de informatie van de -weliswaar kleine steekproef van- CHanGE-deelnemers en 
het UCOS-team kunnen we de volgende aanbevelingen meegeven voor het project:  

a) Het is duidelijk dat de reis niet centraal staat, maar de campagne. Dit aspect lijkt ons 
een duidelijke uitdrukking van de visie van kritisch wereldburgerschap dat moet 
behouden worden.  
b) Wel zou het beter geïntegreerd moeten worden in het geheel van het programma.  
c) De combinatie vorming (omwille van de reis) en CHanGE-eigen activiteiten lijkt een 
belangrijke factor te zijn bij deze studenten, maar het is niet duidelijk wat concreet 
bijdraagt tot welke competenties (competenties die trouwens niet alleen 
wereldburgerschapscompetenties lijken te zijn zoals het leren samenwerken). Dit aspect 
zou verder uitgediept kunnen worden.  
d) De diversiteit van de groep kwam duidelijk naar boven als een succesfactor en we 
bevelen dan ook aan om de inspanningen in deze zin verder te zetten  
e) Het bepalen van een thematisch kader waarbinnen ze hun onderzoek moeten doen en 
waarbinnen ze nog specifiekere thematische keuzes kunnen maken lijkt een goede 
strategie om het evenwicht te bewaren tussen eigenaarschap en ondersteuning.  
f) Enerzijds geeft het team aan dat gender en SRGR as such niet centraal staat in het 
project -en dat dit een vaak voorkomende misinterpretatie is over het project-, maar toch 
komen deze thema’s als prominent naar boven. Dat kan beter gealinieerd worden in de 
verwachte effecten en de communicatie over het project.  

9. Het zou nuttig zijn om een goed beeld te hebben van de totale populatie docenten en 
medewerkers in het Vlaams Hoger onderwijs om een beter idee te hebben van het bereik van 
het programma. 

K.4 EVALUATIEPROCES 

1. De oorspronkelijke referentietermen gaven beperkte uitleg over de rationale achter de keuze 
voor de evaluatiecriteria en de evaluatievragen. Het is nuttig om deze rationale met het team 
op te bouwen op voorhand en uit te werken in de referentietermen om een beter begrip van 
de context te bekomen door (kandidaat) evaluatoren.  

2. De initiële kick-off werd gehouden met de directeur en de MEAL-verantwoordelijke om de 
andere 2 medewerkers te ontlasten in een drukke periode. Tijdens de latere werksessie met 
het hele team zijn heel wat elementen van de kick-off herhaald om het ganse team op dezelfde 
lijn te krijgen. In de toekomst kan de kick-off best meteen met de betrokken medewerkers 
gehouden worden om vanaf het begin de besprekingen met hun inzichten te verrijken en tijd 
te besparen.  

3. We kwamen tijdens het voorbereidingsproces een aantal essentiële vragen tegen (bv. Waarom 
werd impact onvoldoende beschreven in het programma? Waarom werden bepaalde -
ontoereikende- indicatoren gebruikt? Wat bedoelde men met concepten als duurzame 
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ontwikkeling? Wat was de veranderingstheorie voor de docenten en medewerkers?) die we 
niet konden beantwoorden doordat het huidige team niet aanwezig was tijdens de 
formulering van het programma. Om bij te dragen aan het institutionele geheugen rond de 
formulering van het nieuwe programma 2022 – 2026 zou het nuttig zijn dat het huidige team 
een aantal geleerde lessen of verduidelijkende nota’s uitwerkt om de kennis en ervaringen 
over dit proces te verankeren.  

4. Tijdens het evaluatieproces ondervonden we een heel goede medewerking vanwege de 
MEAL-verantwoordelijke. Er was een vlotte communicatie, er werd snel gereageerd op 
vragen, er werd flexibiliteit getoond alsook goodwill om informatie te verzamelen, uitleg te 
geven en actief mee te werken aan concrete evaluatieactiviteiten zoals het programmeren van 
de surveytool en het organiseren van de focusgroepen. Deze vlotte samenwerking heeft 
ongetwijfeld het evaluatieproces vergemakkelijkt en is zeker te behouden naar een volgend 
evaluatieproces toe.  

5. Deze evaluatie heeft een mixed method-aanpak gehanteerd. Deze aanpak heeft wederom 
haar kracht getoond om een vollediger beeld te geven over een programma. We bevelen aan 
om deze mixed method-aanpak te behouden in niet alleen toekomstige evaluaties, maar ook 
de monitoringsactiviteiten.  

6. De eindevaluatie moest in een beweging effecten capteren op verschillende outcomeniveaus 
en voor verschillende doelgroepen. Dit maakte dat het proces omvangrijk(er) was dan 
voorzien, dat de surveys (te) lang waren en dat heel wat deelnemers niet konden bereikt 
worden. Het MEAL-systeem zou best ten minste de effecten moeten meten op het immediate 
niveau zodat toekomstige evaluaties zich kunnen concentreren op de hogere 
outcomeniveaus.  

7. Voor de meting van de intermediate outcomeniveu is besloten om geen afgestudeerden toe 
te laten. Dit had belangrijke gevolgen voor de responsratio omdat veel respondenten zijn 
uitgesloten voor de vragenlijst dat het intermediate outcomeniveau wou nagaan. Uiteindelijk 
zijn ze wel moeten toegelaten worden in het kwalitatieve luik gezien de lage responsratio. Het 
is uiteindelijk niet nodig gebleken van hen uit te sluiten om goede inzichten te krijgen op de 
veranderingen op studenten. Omwille van het vijfjaarkarakter van het programma zal men in 
de toekomst wel afgestudeerden moeten opnemen bij de respondenten en ook extra 
inspanningen moeten doen om deze deelnemers te kunnen recontacteren na een 
aanzienlijke tijd om de meting op het intermediate niveau mogelijk te maken met 
vertegenwoordiging van alle programmajaren. 

8. Bij de docenten en medewerkers internationalisering zijn er geen vragen gesteld over de 
visietekst rond kinderen. Nochtans is deze tekst wel vernoemd in een van de gesprekken. Naar 
een volgende evaluatie toe kunnen best alle belangrijke outputs van het programma mee 
opgenomen worden. 

9. Aan de opmerkingen van enkele respondenten hebben we opgemerkt dat de vragenlijst als 
lang en repetitief werd ervaren hoewel de invultijd van de respondenten die de vragenlijsten 
volledig hadden ingevuld in de lijn of zelfs lager was dan aangekondigd. Het is waarschijnlijk 
dat bepaalde respondenten hierdoor hebben afgehaakt. De lengte van de vragenlijsten heeft 
potentieel ook een effect gehad op de responsratio. Het is aan te bevelen dat de immediate 
outcome-niveau tijdens het verloop van het programma wordt nagegaan zodat de 
respondenten minder vragen(lijsten) moeten beantwoorden bij een bevraging op het einde 
van de programmacyclus.  

10. De timing van de dataverzameling van de evaluatie gaf verschillende problemen op beide 
outcomeniveaus. Ze kwam te laat voor bepaalde respondenten om het immediate niveau te 
meten aangezien ze niet meer alles wisten of ze kwam net te vroeg om het intermediate 
niveau te meten aangezien er onvoldoende tijd voorbij was om veranderingen te meten na de 
UCOS-deelname. Het immediate niveau kan verholpen worden door reeds aanbevolen 
onmiddellijke metingen. Het probleem op intermediate niveau zal blijven voor deelnemers in 
het laatste implementatiejaar. Men kan wel vermijden dat ze de resultaten te veel kleuren 
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door ervoor te zorgen dat voldoende deelnemers van de eerste jaren, bijvoorbeeld minimaal 
maximum 1 jaar na hun deelname, op dit niveau bevraagd worden tijdens de 
programmacyclus.   

11. De volgorde van de factorvragen volgde de sequentie afname, behoud, toename. Ondanks de 
uitleg in de vragen, hebben veel respondenten de factorvragen voor afname onterecht 
ingevuld. Een sequentie toename, behoud, afname of behoud, toename, afname lijkt 
aangewezen in de toekomst om deze fouten te vermijden.     

12. In de vragenlijst zijn de medewerkers niet uitgesloten van het beantwoorden van de vragen 
die gericht waren op de docenten omwille van het feit dat het veranderingskader geen 
onderscheid maakte in de gewenste veranderingen. Dit maakt de analyse complexer. De 
verwachte veranderingen voor de docenten kunnen best in de vraaglijst apart genomen 
worden om te vermijden dat er medewerkers zijn die hierop antwoorden. Dit bewijst ook 
nogmaals het nut om voor de twee verschillende groepen een aparte set van verwachte 
veranderingen te formuleren. 

13. Bij het contacteren van ex-deelnemers aan UCOS-activiteiten is gebleken dat er mensen zijn 
gecontacteerd die niet hadden deelgenomen (denk aan niet-CHanGE-studenten) of studenten 
die eigenlijk buiten de scope van programma 2017 – 2021 vielen. We bevelen aan om het 
huidige adressensysteem na te gaan en zodanig te programmeren dat gerichte communicaties 
alleen toekomen bij de desgewenste groep.  

14. Bij de data-analyse bleek dat er een aantal respondenten waren die eigenlijk niet tot de 
doelgroep behoorden ondanks een aantal controlevragen.  Een tip voor komende evaluaties 
is het op voorhand bepalen van extra selectiecriteria die reeds in de beginvragen worden 
geïntegreerd om weinig werk te hebben aan het ‘cleanen’ van de dataset. 

15. De evaluatie heeft gebruik gemaakt van de surveytool QuestionPro. Alle vragenlijsten zijn 
reeds geprogrammeerd. We bevelen aan om op dit werk verder te bouwen zodat het team 
geen nodeloos tijd verliest in het volledig opnieuw programmeren van online surveys.  

16. QuestionPro laat ook toe om snelle analyses en visualisaties te maken. We bevelen aan om 
deze tool (of een andere met een gelijkaardige functie) te gebruiken in de toekomst om de 
interne reflecties rond de resultaten te faciliteren.  
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