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educatie(Latijn:educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel 
vorming,onderwijs als opvoeding omvat. Vredeseducatie is het streven in vorming,onderwijs en opvoeding naar een 
kritisch wereldburgerschap.
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Inhoudsopgave.
Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande (Vredes)educatie. Dit jaarverslag is 
tevens de verantwoording voor de ontvangen subsidie.
Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt.
Daar, waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.

Voorwoord.
1. Documentatie/literatuur.
2. Vraag en aanbodzijde.
3. Samenwerking op educatiegebied.
4. Aanbod aan het onderwijs.
5. Overzicht activiteiten + stages:
                       A. Lessen in het onderwijs;
 B. stages;
 C. onderwijsontwikkelingen.
6. Educatieproject: ‘New in NL’.
7. Fakkeltocht.
8. Financiële overzichten en bestuursverklaring.
Nawoord.



Voorwoord:

Het is vreemd om een voorwoord te schrijven over het werk van het Vredesburo op scholen als die 
op dit moment gesloten zijn. Het is uiterst wrang omdat 2019 voor het Vredesburo een uiterst 
succesvol jaar was met erg veel contacten en lessen. Zoveel, dat er verschoven moest worden naar 
2020. Het is de vraag hoe men in de toekomst met gastdocenten en gastlessen zal omgaan.
Zuid-Nederland vierde in 2019 het feit dat we 75 jaar geleden bevrijd werden. De vraag van veel 
scholen was om dat historisch gegeven te verbinden met de situatie van nu en vooral om kinderen 
mee te nemen naar de oorzaken van de oorlog. Waren het ‘slechte’ mensen’? ‘Deden ze het zonder 
aanleiding’? Of zijn er mechanismes die ons inzicht kunnen verschaffen in het ‘hoe’ en ‘waarom’. 
Een vraag die recht doet aan het herdenken: we herdenken door de fouten uit het verleden niet meer 
te maken. In deze wereld is dat een mooie droom, maar wel eentje waar hard aan gewerkt moet 
worden.

1. Documentatie/literatuur op het gebied van (Vredes)educatie

Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het 
gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-
projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik 
in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, 
overheidsorganisaties, Ngo's en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van 
pesten).
In 2019 hebben we in het kader van onze projectenbank:

 uitgebrachte literatuur verzameld en geclassificeerd;
 een uitgebreid bestand aangelegd van relevante stukken en achtergrondartikelen 

afkomstig van het internet;
  digitale projecten verzameld en opgeslagen;
  informatie hierover verstrekt aan het onderwijs (in combinatie met het 

projectenaanbod).

Via de website zijn er in 2019 een 80-tal verzoeken gekomen voor informatie op educatief 
gebied en het aanvragen van lessen (dit is een duidelijke toename ten aanzien van de afgelopen 
jaren). Oorzaak was de maatschappelijke interesse in vluchtelingenproblematiek en de zeer sterk 
toegenomen vraag m.b.t. het ‘verhaal’ over de 2e W.O.: dit is uiteraard een gevolg van het 



herdenken van de bevrijding 75 jaar geleden.
We hebben in 2019 een eigen website beheerd die specifiek gericht is op vredeseducatie: 
www.vredeseducatieeindhoven.nl. Naast deze website wordt informatie over educatie verstrekt via 
de facebookpagina van het Vredesburo. De educatieprojectenbank maakt onderdeel uit van de 
documentatiefunctie van het Vredesburo (meer hierover in het algemene jaarverslag).

2. Vraag- en aanbodzijde.
De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te 
verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen. Daarnaast is ‘wat gebeurt er 
in de samenleving’ van groot belang: bijv. de piek in vragen over vluchtelingen in 2016/2017/2018.
In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, 
vluchtelingen, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn. 

We constateren dat deze thema’s vragen om gesprek, om uitleg, om behandeld te worden op scholen
en in organisaties. Vanuit onze ervaringen en met de eigen visie gaan wij op deze vragen in.

Vraagzijde/aanbodzijde:
Hoe weten scholen ons te vinden:

1. via de inloop in de winkel.
In 2019 zijn een 20-tal docenten/betrokkenen bij het onderwijs binnengelopen in onze winkel om 
informatie te vragen. Dit getal is al jaren vrij stabiel. Dit persoonlijke ontmoeten is geen regel. Veel 
contacten ontstaan via website/facebook;

2. via de websites en facebook.
In 2019 waren er 2 webpagina's en een facebookpagina die gebruikt werden. Dit leverde een 80-tal 
aanvragen en reacties op;

3. via bevriende organisaties.
Het Vredesburo heeft in 2019 voor een klein gedeelte samengewerkt met het 
Vredesinformatiecentrum (V.I.G.) te Groningen. Zij verzorgden de acquisitie voor het project over 
de 2e W.O. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal organisaties, zowel stedelijk als 
landelijk. Regelmatig wordt er doorverwezen naar onze organisatie. Door de sluiting van het V.I.G 
is een belangrijke partner weggevallen. Door het opzetten van een nieuwe werkgroep (vanaf 
september 2019) , samengesteld uit diverse Eindhovense organisaties : Vredesburo / Arrakis / 
L.E.V / Vredescentrum / Bahai , die primair op de stad is gericht, zijn we in 2019 een  nieuwe 
koers  gaan varen:
* meer gericht op de eigen stad;
* meer gericht op de SDG’s.
Deze keuze is ook een uitvloeisel van de voorwaarden in de subsidiebeschikking;

4. via bladen, publicaties en bijeenkomsten. Regelmatig
publiceren wij over ons educatiewerk en vertellen er over
op bijeenkomsten. We kunnen niet goed meten wat het
effect is, omdat reacties meestal via email/telefoon/bezoek
komen;

http://www.vredeseducatieeindhoven.nl/


5. via persoonlijke netwerken. Veel mensen, die het Vredesburo een warm hart toedragen, zijn 
actief in het onderwijs en/of andere maatschappelijke organisaties. Een aantal contacten ( 10%) met 
het onderwijs worden daardoor tot stand gebracht;

6. door structurele relaties met scholen aan te knopen.
Op een gedeelte van de scholen komen we al gedurende enkele jaren: zij ‘plannen’ ons in als 
onderdeel van het jaarprogramma; ongeveer 25%.

De vragen, die gesteld werden in 2019, hadden vooral betrekking op het onderwerp ‘vluchtelingen’ 
maar de grootste toename was voor het onderwerp ‘2e W.O.’ Het onderwerp ‘pesten’ is al jaren 
stabiel qua aanvragen.
In 2019 was hiervoor de verdeling ongeveer :
vluchtelingen: 40%
2e W.O.: 40%
andere onderwerpen: 20%.

“Minister Slob (onderwijs) wil dat alle scholen goed burgerschapsonderwijs geven, zodat leerlingen
kennis en respect bijgebracht krijgen over de basiswaarden van de democratische rechtstaat. De 
minister scherpt daarom de wettelijke opdracht voor scholen aan. Dat nieuwe wetsvoorstel is 
vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.” Ministerie van O,C,en W

In november 2019 is een nieuw voorstel naar de kamer gestuurd. De minister geeft richtlijnen aan 
voor het werkveld ‘burgerschapskunde’. Voor het Vredesburo schept dat nieuwe mogelijkheden 
voor de toekomst, omdat de onderwerpen die wij behandelen daar direct mee in verband worden 
gebracht. 

3. Samenwerking op lokaal en nationaal vlak

In 2019 werden op het gebied van Vredeseducatie contacten onderhouden met diverse organisaties.  
Deze maatschappelijke organisaties zijn verenigd binnen Mondiaal Eindhoven. In 2017 hebben wij 
gepoogd om, in het kader van mondiaal Eindhoven, een werkbare structuur voor educatief werk 
(vooral gericht op de Global Goals) op te zetten. Dat is niet helemaal gelukt. Redenen hiervoor 
waren de onduidelijkheid over de identiteit van het overleg, het gegeven dat vele groepen beperkt 
zijn in de mogelijkheden en de al reeds bestaande werkdruk. Soms wordt vergeten dat juist in 
deze sector weinig betaalde banen zijn; het overgrote deel is vrijwilligerswerk. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn een 15-tal organisaties actief richting het onderwijs. 

Behalve incidentele contacten met Eindhovense groepen aangaande educatie en projecten is er  
weinig voortgang geboekt met een meer gemeenschappelijke aanpak in 2019. Wel is er een nieuw 
samenwerkingsverband opgezet met een aantal groepen om rond het thema SDG – Eindhoven aan 
de slag te gaan en te komen tot een nieuwe onderwijsmodule.

Samenstelling van deze nieuwe groep: Vredesburo/Vredescentrum/L.E.V. groep/Arrakis. Doel is 
om in 2020 een aantal scholen (6) te laten ‘proefdraaien’ met de nieuwe lesopzet. We verwachten, 
op termijn uitbreiding van de groep met stichtingen die in het verleden aangegeven hebben dat zij 
op scholen actief willen zijn. 



We zijn een lokale organisatie, maar zeker op het gebied van Vredeseducatie is er een belang om 
ook landelijk actief te zijn. Dit heeft te maken met het overheidsbeleid (anti-pestbeleid en gender-
specifieke voorlichting zijn landelijk ‘aangezet’), het ontwikkelen van expertise, het verdelen van 
werkzaamheden. Het Vredesburo is onderdeel en actief lid van de landelijke Vredesbeweging. 
Sporadisch zijn er ook contacten met universiteiten en expertisecentra (4 op jaarbasis, waaronder 
een onderzoeksopdracht van de K.U. te Leuven (B)).

4.  Aanbod aan het onderwijs.

In 2019 (een trend die ook in 2017/2018 zichtbaar was)  zijn er erg veel lessen verzorgd en is er 
weinig geworven omdat de agenda vol was !! We hebben voor het onderwijs wel een heel scala aan 
nieuwe werkbladen gemaakt en met succes daarmee gewerkt. Daarnaast is er uiteraard bij alle 
scholen ons aanbod ‘bezorgd’.

Hieronder het aanbod zoals dat in 2019 aan scholen en instellingen is aangeboden :

 

onafhankelijke organisatie op het gebied van Vrede en geweldvraagstukken

www.vredesburo.nl     www.vredeseducatieeindhoven.nl,
info@vredesburo.nl
Grote Berg 41, 5611 KH  Eindhoven
tel: 040-2444707

Beste school,

Het Vredesburo in Eindhoven heeft een breed aanbod aangaande vraagstukken op het gebied van 
mondiale bewustwording voor leerlingen/studenten vanaf groep 6.

Dit aanbod omvat :

1. (cyber)pesten en treiteren;
2. 2e W.O./Anne Frank;
3. vluchtelingenproblematiek;
4. Radicalisering;
5. Global goals (VN programma 2016 – 2030);
6. respect en tolerantie;
7. project ‘Het Cultuurbeest’ over cultuur en cultuurverschillen;
8. filosoferen met kinderen (project ‘wereldwijs’);

mailto:info@vredesburo.nl
http://www.vredeseducatieeindhoven.nl/
http://www.vredesburo.nl/


9. Vredespad Eindhoven.

Op verzoek maken wij ook projecten naar aanleiding van gebeurtenissen op school en/of in de 
samenleving. Al de projecten zijn gebaseerd op 60 – 90 minuten maar kunnen naar wens ingekort of
verlengd worden.

1. Pesten. 
 Het Vredesburo heeft een uitgebreid pakket aan materialen over  

pestproblematiek. In de lessen zoeken we samen naar manieren om 
het te verklaren en tegen te gaan. Onderdeel van ‘de beste start in je
leven’ is een klas waar je met plezier naar toe gaat 

 
 2. 2e W.O./Anne Frank/4 en 5 mei.
 De 2e wereldoorlog is  nog steeds erg actueel. Waarom heeft het ooit  

zover kunnen komen? Wat kunnen we leren van die verschrikkelijke 
tijd? Wat is de huidige betekenis van Anne Frank.

3. Vluchtelingen.
Vreselijke beelden in de krant. Verhalen die bijna niet te geloven zijn. 
Moeten vluchten en alles achter laten is verschrikkelijk. Wat 
gebeurt er als je moet vluchten? Waar krijg je mee te maken? In de les 
proberen we ons voor te stellen hoe dat moet zijn. We nemen 
iemand mee die uit eigen ervaring kan vertellen

 4. Radicalisering. 
In deze les bespreken we vooral hoe het komt dat mensen onze 
maatschappij afwijzen. Door middel van beelden en gesprek 
proberen we in het hoofd van iemand te kijken: kun je het zien 
aankomen? Kun je mensen behoeden en/of helpen ? Hoe zou jij 

omgaan met mensen in je eigen directe omgeving die radicale gedachtes hebben?

5. Global Goals.
 Bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken dat ze een 

aantal problemen gaan aanpakken tussen nu en 2030. Welke 
zijn die punten? Wat kun je doen op school en/of thuis. Hoe  
houden we de wereld leefbaar en rechtvaardig?



6. Respect en tolerantie.
We leven in Nederland met heel veel verschillende mensen. 
Verschillen in kleur, cultuur en religie. Toch moeten het samen 
zien te rooien. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe gaan we 
met elkaar om? Welke ‘waarden en normen’ vinden we van 
belang voor iedereen? 

7. ‘Het cultuurbeest’.
In deze les gaan we zelf een ‘nieuw beest’ maken. Een 
beest dat nog nooit heeft bestaan. Het is samengesteld uit een 
heleboel verschillende objecten. Door het een naam en een 
achtergrond te geven leren we na te denken over onze 
gebruiken.

8. Wereldwijs: filosoferen met kinderen.
Wat is waar? Waarom maken we ruzie met mensen waar we van   
houden? Wat is een ik? Wat is normaal en waarom? 
Vragen houden ons bezig. Samen met de klas gaan we op zoek naar (
(mogelijke) antwoorden.

9. Vredespad Eindhoven
In Eindhoven is een pad gewijd aan Vrede en duurzaamheid. 
Daar kun je met de hele klas aan de slag in de tuin en langs het 
pad. we kunnen ook in de klas vertellen waarom dit pad 
belangrijk is en hoe je als klas kunt werken aan duurzaamheid

Wij proberen in de klas informatie aan te dragen,leerlingen
aan het denken te zetten over hun eigen gedrag, samen op
zoek te gaan en in te gaan op vragen die er leven. Dit alles in
een sfeer van veiligheid en wederzijds respect.
De door ons gebruikte methode kenmerkt zich door het gebruik van toneel, simulatie en 
rollenspel, en het (selectieve) gebruik van audiovisueel materiaal. Daarnaast voeren we 



kringgesprekken en werken we aan de hand van stellingen met daarbij horende opdrachten 
(“over de streep”-methode). Methodes kunnen in overeenstemming gebracht worden met de door
de school gehanteerde manieren van les geven.

We vernieuwen elk jaar de werkbladen die wij in de klas gebruiken. In het kader van de 
toekomstplannen is er in 2019 gewerkt aan een nieuw spel/werkblad over: ‘De nieuwe wereld’ 
waarbij kinderen keuzes moeten maken over de inrichting van de wereld van de toekomst. 
Spelopzet is ontleend aan het bestaande spel ‘varen naar een nieuw land’

Uitleg

De wereld waarin jullie leven is erg vervuild en bijna onleefbaar geworden. Jullie besluiten op zoek 
naar een nieuw land te gaan en een wereld te maken die de fouten van vroeger niet meer maakt.

Jullie hebben een heel groot schip en daar zit van alles in : dingen, mensen, maar ook ideeën. We
spelen een aantal rondes waarbij je soms zaken verliest maar ook andere zaken kunt aankopen. 

Belangrijk is dat je in de gaten houdt dat je een nieuwe wereld wilt bouwen en niet een voortzetting
van de oude wereld op een nieuw plek.

Ieder groepje wijst een kapitein aan: hij/zij is de woordvoerder van de groep.

Overleg met je groep (als er keuzes gemaakt moeten worden) probeer er samen uit te komen. Als er
een discussie zonder einde komt dan beslist de kapitein.

Als je kaartjes niet goed snapt: vinger omhoog en vragen!!

MAKE-UP SPULLEN 
BORSTELS EN 

POEDERTJES

Tandpasta en spulletjes 
om je te verzorgen

MEDICIJNEN EN 
EEN DOKTER

timmerman/vrouw



BOEKEN OVER VAN 
ALLES EN NOG 
WAT

ONDERWIJZER BOER EN VEE

KLEDING

I-PHONE, 
COMPUTER, 
DIGIBORD

SPEELGOED

ARCHITECT KNUFFELS

kok

POLITIEAGENT , 
WETTEN EN 
REGELS

ZADEN WAARUIT 
PLANTEN 
GROEIEN DIE 
JE KUNT ETEN

ZONNEPANELEN / 
WINDTURBINE



HUISDIEREN Nieuwslezer/journalist
krantenmaker

Vervoersmiddelen Monteur en 
gereedschap

Bouwmaterialen

Geld

Vriendschap
Politieke partijen

Stukjes uit de lesbrief ‘pesten’

5. Overzicht educatieve activiteiten + stages.

Door de grote hoeveelheid lessen en aanvragen zijn er betrekkelijk weinig nevenactiviteiten gedaan 
in 2019. De focus lag op de vragen uit het onderwijs en de invulling van de lessen.



A. Lessen in het onderwijs.

In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2019, 
zowel buiten als binnen Eindhoven. 

We werken ook buiten de stad. De redenen hiervoor zijn:
* afspraken voor de langere termijn met scholen vanuit het verleden;
* opbouw expertise;
* verbeteren financiële positie;
* uiteraard als er ruimte in de agenda is!

Primair richten we ons op de stad (ook in verband met de aangegane subsidierelatie met de 
gemeente). Probleem hierbij is dat we niet altijd verzekerd zijn van voldoende vraag. 
Sommige scholen slaan een jaartje over, anderen maken gebruik van andere aanbieders. Elk 
jaar doen wij ons uiterste best om vooral scholen in Eindhoven te bezoeken maar we kunnen 
niet meer doen als een uiterst goed kwalitatief aanbod neer te legen. De keuze blijft primair 
bij de school.

Opmerkelijke zaken in 2019:

Opmerkelijk maar verklaarbaar (75 jaar) was de overweldigende vraag naar lessen over de tweede 
wereldoorlog. We hebben regelmatig ‘nee’ moeten verkopen omdat de agenda vol was (een gedeelte
van de aanvragen is doorgeschoven naar 2020).
Met B.S. ‘Het Karregat’ zijn in 2019 afspraken gemaakt voor een uitgebreide week vol lessen over 
diverse onderwerpen.
Er zijn in december lessen uitgevoerd in het kader van de fakkeltocht. Dit is opmerkelijk omdat 
meestal scholen daar, in december, niet toe bereid zijn
In 2019 zijn er een aantal lessen geweest met zeer specifieke vragen: filosoferen met kinderen, het 
cultuurbeest. Dit zit in ons standaardaanbod maar is daarbinnen een ‘buitenbeentje’.
In 2019 zijn er op 2 scholen ook gesprekken met ouders en docenten geweest aangaande de vraag: 
“hoe ga je als ouder om met je eigen kinderen die pesten of gepest worden”; we hebben deze 
contacten als zeer waardevol ervaren

Overzicht van de uitgevoerde lessen: bij welke school, welke klassen, het aantal leerlingen
We streven in de lessen om onderwerpen bij elkaar te brengen zodat er een historische context 
ontstaat en leerlingen (terecht) het gevoel krijgen dat zaken samenhangen: respect en vluchtelingen/
2e w.o. en Syrië.
Ter informatie: de lengte van de lessen worden in onderling overleg bepaald. Standaard bieden wij 
lessen aan van 90 minuten. Voor sommige lessen moeten aparte inhouden worden gemaakt. 

School onderwerp Groepen Aantal leerlingen

‘De wegwijzer’
Den Dungen

vluchtelingen 7 & 8 55

‘St Anna’
Molenschot

Pesten en treiteren 7 & 8 50

‘Beppino Sarto’
Eindhoven

Respect & tolerantie 8 20

‘De Tuimelaar’
Veghel

Pesten en treiteren 7 & 8 50



‘Atalanta’
Eindhoven

vluchtelingen 2 x groep 8 50

‘De Liaan’
Helden

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

7 & 8 60

‘De Brembocht’
Veldhoven

vluchtelingen 7 & 8 80

‘Het Palet’
Dinther

2e wereldoorlog/Anne 
FRank

7 & 8 50

‘Atalanta’
Eindhoven

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

2 x groep 8 50

‘Atalanta’
Eindhoven

Projectles ‘wereldwijs’ 2 x groep 8 50

‘De Ruimte’
Son

Projectles over 
‘vrijheid’ met gast uit 
Syrië 

Bovenbouw: 6, 7 en 8 80

‘Olof Palme’
Drunen

vluchtelingen 3 x groep 6 80

‘De Ruimte’
Son

Projectles over vrijheid Groepen 4,5 en 6 80

‘Kienehoef’
St. Oedenrode

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

Groepen 6 en 7 50

‘De Hasselbraam’
Eindhoven

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

2 x groep 8 50

‘St Jozef’
Someren-Heide

Pesten en treiteren Groepen 5, 6, 7 en 8 110

‘De driesprong’
Eindhoven

Respect en tolerantie 2 x combiklassen 4, 5 
en 6

50

‘De Trumakkers’
Heeze

Project ‘wereldwijs’ Plusklas 6, 7 en 8 25

‘St Willibrordus’
Diessen

Project ‘Global Goals’ 2 x combiklas 5/6, 
groep 7 en 2x groep 8

110

‘Avontuurrijk’
Oirschot

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

Combiklas 5/6 en 
combiklas 7/8

50

‘De Brembocht’
Veldhoven

kinderrechten Groep 7 en 8 50

‘De Wentelwiek’
Nuenen

Project ‘Het 
Cultuurbeest’

Groep 6, 7 en 8 75

‘De Lambertusschool’
Haarsteeg

vluchtelingen 3 x groep 8 75

‘De Bolster’
Gilze

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

2 x groep 8 50

‘De Vlindertuin’
Den Bosch

2e wereldoorlog/Anne 
Frank

Combiklas 6/7 25



‘De Disselboom’
Wintelre

Vluchtelingen/project 
wereldwijs/respect en 
tolerantie

Bovenbouw: 6/7/8 75

’St Theresia’
Eindhoven

Respect en tolerantie Groep 6 en 7 50

‘Korenaar’
Eindhoven

Respect en tolerantie 2 x groep 8 50

Totaal aantal bezochte onderwijsinstellingen : 25
Bij een aantal scholen zijn we meerdere keren 
geweest

Totaal aantal leerlingen : 1650 
Het aantal leerlingen is afgerond : opgeteld is het
accuraat

In het kader van de inspanningsverplichting kunnen we constateren dat we nog een stapje moeten 
zetten in met name de stad zelf. Problemen om dit voor de volle 100% te realiseren zijn :
* een tekort aan ‘personeel’ : de agenda van onze medewerker educatie is vol en deskundige 
vrijwilligers zijn er niet/nauwelijks
* de vrijheid van scholen : hoe zeer we ons best ook doen (en dat doen we !) in de acquisitie; we 
kunnen scholen niet dwingen en hebben ook geen instrumenten om dat te doen.
Naast deze contacten en lessen zijn er ook een aantal scholen waar we op een andere manier actief 
zijn met school/ouders en kinderen : zie  paragraaf 6 ‘New in Nederland’

B. Stages bij het Vredesburo

In 2019 hebben mensen uit verschillende opleidingen stage gelopen bij het Vredesburo. Het 
aanbieden van stageplaatsen is belangrijk voor de contacten met het onderwijsveld, maar ook om 
direct te maken te hebben met jongeren en hun belevingswereld. Het is wat dat betreft een “win-
win”situatie.
Stages in 2019 zijn te verdelen in:

1 x HBO:  cultureel maatschappelijke vorming ‘Social Work’: Dit is de continuering van de stage 
uit 2018 met als hoofdtaak het opzetten van programma’s voor ‘nieuwe Nederlanders’ (zie ook het 
activiteitenoverzicht onder 6);

1 x HBO pedagogiek: afstudeerstage gericht op projecten in het onderwijs. Speciale aandacht voor 
projecten voor groep 7 & 8 aangaande de Global Goals en het uitvoeren van het project ‘Think 
global – act local’ op het Huygens: voortzetting van de stage uit 2018.

Maatschappelijke stages voor 15 – 16 jarigen: zij moeten in een week een programma uitvoeren dat 
de naam “Wij en de Wereld” draagt. Het programma bestaat uit: fotoreportage/interviews/ 
facebookpagina/presentatie. Het programma duurt een week en het verkregen materiaal wordt 



gebruikt op de websites van het Vredesburo. In 2019 hebben 20 maatschappelijke stagiaires bij 
ons gewerkt (variërend van een aantal dagen tot een week).

C. Onderwijsontwikkeling.

De wereld komt de school binnen en binnen de schoolwereld is er de overtuiging dat kinderen 
hiermee aan de slag moeten. Het Vredesburo zal daarin als partner voor een aantal actuele 
onderwerpen kunnen en willen functioneren. Voor de toekomst zal de druk op het onderwijs groot 
zijn om in velerlei disciplines actief te zijn: met name zal de discussie betrekking hebben op de 
vraag of het onderwijs als ‘ouder’ moet dienen en in hoeverre scholen mee moeten doen met de 
maatschappelijke discussie over tal van
onderwerpen.

Het project op het Huygens (2018 – 2019) is een
letterlijk en figuurlijk schoolvoorbeeld van een
nieuwe onderwijsopzet (gebaseerd op het werk van
Michael Fullan), die de drempels slecht tussen
school en buitenwereld. Het is een voorbeeld van
een pedagogische methode die juist de drempels
tussen maatschappij en school, tussen leerling,
docent en ouder wil weghalen. Het is een antwoord
op de vraag naar het nieuwe onderwijs van de 21e

eeuw.

“Een groot probleem is dat het essentiële debat over de bedoeling van onderwijs achterblijft. 
Er zou duidelijk moeten zijn wat we eigenlijk met ons onderwijs willen bereiken. Zo helder als
de taak of functie van een advocaat of arts is, zo mistig is die van een leerkracht. Zijn we nu 
opvoeders, proberen we kinderen zo hoog mogelijke punten te laten halen of brengen we 
normen en waarden bij? Of van alles een beetje? Daisy Mertens, leerkracht op een basisschool in 
Helmond.

6. Educatief project ‘New in NL

Gedurende enkele jaren draait er een vast project aangaande
taal/inburgering. In de loop van 2016/2017 kreeg dit de naam
‘Find your way around in the Netherlands’/‘New in NL ‘. De
opzet is om mensen die taal leren ook kennis te laten maken
met de Nederlandse cultuur en instituties. Daarnaast worden er
kleine activiteiten georganiseerd. We vinden dit een geweldige aanvulling op ons projectenbestand 
en met name op de educatiepoot omdat het leren en vormen = educatie verbind met 
maatschappelijke vragen. Vrede is ook dat mensen participeren in de stad; dat ze 
volwaardig burger zijn. Dit project laat dat zien.

In 2019 is in het kader van dit project georganiseerd :

taallessen A1- en A2-niveau, 24 lessen x 9 maanden x 2,25 uur, bijna 500 uur taallessen : 



68 cursisten A1-niveau bereikt, 52 cursisten A2-niveau bereikt, 3 cursisten (niet 
inburgeringsplichtig) inburgeringsexamen gehaald,

begeleiden van 5 buitenlandse en Nederlandse taalvrijwilligers in het voorbereiden en organiseren 
van conversatielessen,

conversatielessen: meer dan 50 VideoTalks in samenwerking met Inkijkmuseum en Student Hotel; 

6 Let's Talks in samenwerking met Bibliotheek Eindhoven, 

35 "Goed-ontmoet" taalontmoeting met ouderen van Vitalis Theresia woon- en
zorgcentrum, in samenwerking met Wijeindhoven,

opzetten van Taal- en participatieprogramma voor internationale ouders: doel
van dit project is om ouders meer te betrekken bij het onderwijs en ze de
instrumenten aan te reiken om dit te kunnen.

lesmaterialen ontwikkeld en pilot gedraaid voor 12 ouders i.s.m. met basisschool De Troubadour en 
Korein Kinderplein op Maria van Bourgondiëlaan.

plaatsen en begeleiden van 5 buitenlandse vrijwilligers bij Korein Kinderplein, Vitalis Theresia en 
Wereldwinkel

begeleiden van 3 expatvrouwen naar werk 

onderzoek naar drempels voor samenwerking tussen internationale ouders en basis school De 
Schakel. 

In het kader van de educatieve activiteiten is er in 2019 een onderzoek opgestart om de 
verhoudingen tussen expats en het onderwijs te onderzoeken en te komen met nieuwe manieren om 
dit te verbeteren. In de jaren hiervoor is duidelijk geworden dat er problemen zijn in de sfeer van 
verwachtingen en communicatie. Gezien de grote en snel groeiende expat-gemeenschap in 
Eindhoven is dit uiterst waardevol. In 2020 hopen we met concrete voorstellen te komen en met 
meerdere scholen ‘aan de slag te gaan’.

Naast het lesgeven in diverse scholen zijn wij ook aan de slag met ouders en participatie van 
ouders. Daarmee is het bereik groter als alleen uit de lessen blijkt. Voordeel hiervan is ook dat 
daardoor contacten voor de toekomst ontstaan.

Artikel over ‘New in Nederland



On Wednesday evening a group of international parents celebrated completing a Language 
and Participation Program. New In NL offered this course. The programme is a pilot 
specifically put together to enable parents to support their children in the Dutch education 
system.

A group of parents and their children gathered in De Troubadour primary school to celebrate that, 

after 14 weeks of classes, the adults had successfully completed this programme. The parents 

brought food from their own country. While they enjoyed a drink, course organisers, Ljiljana 

Predragovic and Emdée Withaar, thanked the students for their trust in them and for the effort they 

had put into their participation.

All the parents who took the course received a certificate to indicate they have reached A1 level 

Dutch. After receiving the certificate, every participant stated that, after following the programme, 

they feel more confident to use Dutch and to support their children in the local education system.



Can now speak Dutch

The programme was developed with the aim of parents to immediately applying the gained 

knowledge. They can now communicate in Dutch with their kids and teachers. Ljiljana and Emdée, 

who teach the programme, explain that they developed the course while it was already being 

followed.

In this way, it was possible to adapt the content to the needs of the parents.“We wanted to create a 

programme that met the needs of parents with children who are growing up and going to school,” 

says Ljiljana. “The strength of the programme is the flexibility and the possibility to customise it,” 

explains Emdée.

One of the participants, Ender Kaynar, says, “They asked what topics we would like to discuss. The 

first week I told them I wanted to know how to select a primary school in the Netherlands. In the 

second or third week, we discussed that subject.” Another participant, Daniela Margiotta, adds, “I 

liked the course. With a small baby, I was worried about the future and how to communicate with 

his friends and teachers.”

The pilot programme was offered to these international parents from Korein Kinderplein at the 

Maria van Bourgondiëlaan and De Troubadour primary schools. Now that the pilot has successfully 

ended, Ljiljana and Emdée have started a new course. It is being held at the International 

Department of the RISE Salto International School. This is one group of parents. Another group of 

parents will start soon.

Reporter: Mirjam Tousain

Editor: Melinda Walrav

7. Fakkeltocht 2019

De fakkeltocht op Kerstavond is een gebeurtenis die een vast onderdeel is van de evenementen in de
stad. Ook in 2019 waren er ca. 5000 mensen die meeliepen. We zijn een belangrijk onderdeel van 
de organisatie geworden temeer andere organisaties niet in de gelegenheid zijn om veel te 
‘investeren’ in de aanloopfase.

In 2019 is besloten om in 2020 een grote en publieke evaluatie te gaan houden om te praten over de 
toekomst van de fakkeltocht. Er is bij een aantal organisaties de wens om te kijken of het mogelijk 
is om enigszins te veranderen qua opzet en om de doelstelling kritisch tegen het licht te houden in 
het kader van een veranderende samenleving.

Het Vredesburo heeft, in het kader van de fakkeltocht 2019, verzorgd :



* participatie in het organisatiecomité;

* praktische uitvoering (van catering tot website beheer);

* het verzorgen van p.r, inclusief contacten met de pers en het verzorgen van persberichten;

* een gedeelte van de algehele coördinatie;

* 6 lessen op twee scholen in Eindhoven: ongeveer 150 leerlingen van groep 7&8.

In 2019 is er ook een ‘prijsuitreiking’ geweest voor degenen die meegedaan hebben aan de 
ontwerpwedstrijd ‘Vredesteken’. Hieronder een aantal winnende ontwerpen:

Hieronder: persbericht en programma van de fakkeltocht 2019.



Persbericht fakkeltocht 2019

Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 29e keer de Eindhovense Fakkeltocht
voor  Vrede  en  Verdraagzaamheid  plaats.  Vanaf  18.00  uur  start  op  het
Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt
op het Wilhelminaplein. 

Na de tocht is er vanaf 20:15 een speciaal muziekprogramma verzorgd door een
aantal koren ( Lopend Vuurtje / Eindhovens Turks Volksmuziekkoor  )

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 
1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen en 
incidenten met een racistisch motief in Nederland.  Sindsdien heeft de tocht altijd in het 
teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen 
dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich 
hiervoor willen inzetten. 

Programma :

Vanaf 18:30u tot 19:00u is er een kort programma waarin aan het woord komen :
– een vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven
– een delegatie van de scouting / vertegenwoordigers van de World Peace Flame
– de stadsdichter van Eindhoven : Jessica Bartels

Om 19:00 uur wordt de eerst Fakkel aangestoken.
Het vuur daarvoor komt van de Wereldvredesvlam en het Vredeslicht.
De Wereldvredesvlam ontstond doordat in 1999 vredesambassadeurs op alle continenten 
vlammen aanstaken, die in Wales bijeen kwamen. Vandaar wordt het vuur verspreid en 
gebruikt in monumenten, lampen en kaarsen. Zo ook bij de eerste vlam van de 
Fakkeltocht op 24 december.
Het Vredeslicht wordt door Scoutinggroep Johannes Vianney brandend vanuit Wenen naar
Eindhoven gebracht. In Bethlehem wordt al meer dan 25 jaar het licht ontstoken, waarnaar
het naar Wenen wordt vervoerd en tijdens een ceremonie in ontvangst wordt genomen 
door duizenden scouts uit 20 verschillende landen.

Tevens worden op het plein filmbeelden vertoond van organisaties en personen die een
speciale band hebben met de fakkeltocht.

Naast het programma op het Wilhelminaplein organiseert De Kapel  om 17:00 uur  
een kinderkerstnacht in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1C,  en om 22.00 uur een 
oecumenische kerstnacht viering. 
Voorafgaande aan de tocht is er een interreligieuze dienst in de Catharinakerk, 
aanvang 18.00 uur.

(Voor)verkoop Fakkels 
Net als vorige  jaren kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden 
gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de
voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Er is ook 
een mogelijkheid om de muntjes in de voorverkoop aan te schaffen.
Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl Op de website is 

http://www.fakkeltochteindhoven.nl/


ook meer informatie te verkrijgen (route / uitgebreider programma / fotomateriaal) 
Daarnaast is er ook een facebookpagina met informatie @fakkeltochteindhoven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, foto’s en inlichtingen: 
www.fakkeltochteindhoven.nl of info@vredesburo.nl of Tinus Kanters, 06-52661174 of kijk op facebook: 
www.facebook.com/fakkeltochteindhoven 

De organisatie van de  Fakkeltocht  wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van Eindhovense 
organisaties : Café Wilhelmina, Catharinakerk, COC, Eindhoven365, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven,   
Scouting Johannes Vianney, Stichting Vredesburo Eindhoven, TINT/De Kapel, TPN-E, World Peace Flame, 
Het Depot Eindhoven en vele vrijwilligers.

Het Eindhovens Turks Volksmuziekkoor is in 2009 opgericht onder leiding van docent, componist en dirigent 
Orkun Ağır en zingt verschillende volksliederen uit alle streken van Turkije. Ze wordt begeleid door de 
dirigent zelf en kanun-speler Uğur Akbaba. Van 2016 tot 2018 stond het koor onder de muzikale leiding van 
Ercan Ebren. Het Eindhovens Turks Volksmuziekkoor geeft regelmatig concerten met uiteenlopende thema’s
en streeft altijd naar een zeer hoge amateurkwaliteit. Het koor bestaat uit 32 zangers en zangeressen. De 
wekelijkse repetities vinden plaats op zondagavond in Wijkcentrum De Dommel. ETHMK maakt deel uit van 
de Eindhovense theater en podiumkunsten vereniging Kulis.

7. Financiële overzichten en bestuursverklaring

Conform de beschikking is het subsidiegeld aan de daarvoor aangewezen doelen besteed. 
Het Vredesburo zal 'educatie' als speerpunt binnen haar beleid blijven hanteren en waar mogelijk 
uitbreiden.

Nawoord.

Er is de afgelopen jaren veel nagedacht en gepraat over rol, taak en functie van het onderwijs. 
Uiteraard zijn er verschillende visies, maar dat de school een open oog en luisterend oor moet 
hebben voor wat er in de maatschappij gebeurd is voor iedereen inmiddels een gegeven en wordt 
ook door de overheid omarmt. Burgerschap is hiervoor het meest gebruikte etiket. Burgerschap 
vraagt ook kennis en inzicht over belangrijke zaken die tot het domein van de democratische 
rechtstaat behoren: veiligheid, vrede, multiculturaliteit, inclusiviteit.

Het Vredesburo geeft richting en doel als het gaat om bovengenoemde onderwerpen. Niet met een 
kant-en-klare mening maar met een aanzet tot zelf-denken en zelf-leren. De burger van de toekomst 
zal kritisch zijn en moeten beschikken over kennis van zaken. Democratie vraagt ook iets van 
mensen. In dat proces zal het Vredesburo haar eigen rol spelen vanuit de overtuiging dat Vrede en 
veiligheid gediend zijn bij het bespreekbaar maken van deze onderwerpen in scholen en 
organisaties. 

http://www.facebook.com/fakkeltochteindhoven
mailto:info@vredesburo.nl
http://www.fakkeltochteindhoven.nl/


Bestuur en medewerkers bedanken iedereen die ons werk in 2019 hebben
mogelijk gemaakt.

Vrede en alle Goeds


	Jaarverslag
	Inhoudsopgave.
	Dit jaarverslag richt zich primair op de activiteiten van het Vredesburo aangaande (Vredes)educatie. Dit jaarverslag is tevens de verantwoording voor de ontvangen subsidie.
	Voor andere activiteiten is een algemeen jaarverslag gemaakt.
	Daar, waar geen veranderingen zijn opgetreden, is de tekst gehandhaafd van eerdere jaarverslagen.
	Voorwoord.
	1. Documentatie/literatuur.
	2. Vraag en aanbodzijde.
	3. Samenwerking op educatiegebied.
	4. Aanbod aan het onderwijs.
	5. Overzicht activiteiten + stages:
	A. Lessen in het onderwijs; B. stages; C. onderwijsontwikkelingen.

	7. Fakkeltocht.
	8. Financiële overzichten en bestuursverklaring.
	Nawoord.

	1. Documentatie/literatuur op het gebied van (Vredes)educatie
	Het Vredesburo beschikt over een van de grootste documentatie- en informatiebestanden op het gebied van Vrede en Veiligheid van Nederland. Een onderdeel daarvan is de “Vredeseducatie-projectenbank”. Dit is een uitgebreide verzameling van projecten, die ontwikkeld zijn voor gebruik in het onderwijs. Makers hiervan zijn educatieve uitgeverijen, vredesgroepen, overheidsorganisaties, Ngo's en zelfs particulieren (o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van pesten).

	2. Vraag- en aanbodzijde.
	De vraag of er behoefte is aan ons werk en de bijdrage die wij leveren is natuurlijk te verantwoorden vanuit het aantal (aan)vragen, dat wij jaarlijks krijgen. Daarnaast is ‘wat gebeurt er in de samenleving’ van groot belang: bijv. de piek in vragen over vluchtelingen in 2016/2017/2018.
	In de pers en in de woonkamers in Eindhoven kwamen en komen veelvuldig aan de orde: pesten, vluchtelingen, zinloos geweld, agressie, respect, seksualiteit en acceptatie van het “anders” zijn.
	Vraagzijde/aanbodzijde:
	Stukjes uit de lesbrief ‘pesten’
	5. Overzicht educatieve activiteiten + stages.
	A. Lessen in het onderwijs.
	In onderstaand schema zijn de lessen en het bereik weergegeven voor de lesactiviteiten in 2019, zowel buiten als binnen Eindhoven.
	6. Educatief project ‘New in NL
	Can now speak Dutch



