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inleiding

Cross your borders

Jongerenorganisatie Cross Your
Borders organiseert interactieve
onderwijsprojecten en wereldse
schoolreizen waarbij jongeren
spelenderwijs over (hun) grenzen
kijken en de wereld ontdekken.

burgerschapsprojecten

Jaarlijks organiseren we meer dan 250
meerdaagse onderwijsprojecten op
middelbare, mbo- en hbo-scholen in
Nederland en Vlaanderen. Voor elke
leeftijd en elk niveau hebben we een
op maat gesneden project.

schoolreizen

Naast onze onderwijsprojecten
organiseren we leerzame schoolreizen naar
ontwikkelingslanden. Tijdens deze reizen
verleggen jongeren letterlijk hun grenzen
en leren ze zichzelf, anderen en de wereld
beter kennen.

INFOBROCHURE 2019 - 2020

3

burgerschapsprojecten
2 dagen

2 dagen

Globaland XL

Globaland

vmbo 2-3-4, havo/vwo 2-3, mbo,
havo 4-5, vwo 4-5-6 en hbo

vmbo, havo en vwo leerjaar 1
en praktijkonderwijs

Jongeren besturen hun eigen land in een
interactieve game met creatieve
spelopdrachten.

3 dagen

2 dagen

Company FunFair

Cross Your Borders

onderbouw vmbo, havo, vwo
en praktijkonderwijs

havo en vwo 3-4

Leerlingen starten een eigen bedrijfje en
runnen dit op een spetterende schoolmarkt.

Leerlingen onderzoeken een
ontwikkelingsland en maken daarover een
creatieve presentatie.

1 uur

2 dagen

Breaking News

Minesweepers

mbo niveau 3-4,
havo en vwo bovenbouw

alle leeftijden

Leerlingen voeren op creatieve manieren
campagne voor stille rampen.

4

Leerlingen besturen een land in een
simulatiespel en voeren allerlei interactieve
opdrachten uit.

INFOBROCHURE 2019 - 2020

Tijdens Minesweepers proberen spelers
zoveel mogelijk landmijnen te ontmantelen
en daarmee zoveel mogelijk levens te redden.

schoolreizen

Tanzania / Kenia
Een reis naar maar liefst twee landen! In
Tanzania logeren we bij gastgezinnen,
zodat we het echte Afrikaanse leven ervaren.
We bezoeken een school, kliniek, markt
en koffieplantage. Ook gaan we koken,
voetballen en dansen met lokale jongeren
en duiken in een hotspring. In Kenia
bezoeken we een sloppenwijk en gaan
op safari.

Ghana
In Ghana ervaar je het echte Afrikaanse leven.
We verblijven namelijk bij gastgezinnen in
lemen hutten met strodaken. We bezoeken een
school, kliniek, markt en kledingdorp. Ook
gaan we kijken in een sloppenwijk, bij een
elektronicadump en bij een oud Nederlands
slavenfort. En wat dacht je van een spannende
jungle walk?!

Nepal
De trip naar Nepal is een ware
ontdekkingsreis. We verkennen de
hectische hoofdstad Kathmandu waar we bij
gastgezinnen logeren. Ook trekken we naar
een prachtig dorp in de bergen waar we backto-basic gaan en het leven op het Nepalese
platteland ervaren. En we bezoeken het park
Chitwan voor een jungle safari, kanotocht
en raften.

Suriname
In Suriname ervaar je hoe het leven
in de jungle is door te overnachten bij
gastgezinnen. We gaan met hen mee vissen
en met de kleinere kinderen mee naar
school. Ook gaan we naar Paramaribo, waar
we zelf Surinaams leren koken. We nemen
een kijkje bij een suikerfabriek en helpen
cassave’s planten.

Culturele uitwisseling, interessante excursies en leuke
activiteiten: een ervaring om nooit meer te vergeten!

INFOBROCHURE 2019 - 2020
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UNIEKE KENMERKEN

Compleet
georganiseerd

Vóór en dóór
jongeren

Spelenderwijs
leren

De onderwijsprojecten en events
worden compleet georganiseerd
aangeboden: wij nemen alle
benodigde materialen, apparatuur
én begeleiders mee. Ook de reizen
worden van A tot Z geregeld zodat
het een school geen voorbereidend
werk kost.

Onze activiteiten worden
begeleid door een team van
13 jonge professionals en
honderden enthousiaste stagiaires
van allerlei opleidingen. Het
geringe leeftijdsverschil zorgt
voor een goede klik met de
deelnemende jongeren.

We zien het als onze uitdaging
om activiteiten te ontwikkelen die
een ideale mix zijn tussen ‘leuk’
en ‘leerzaam’. We maken daarbij
veel gebruik van spelvormen
en competitie. Zo inspireren en
motiveren we jongeren om fanatiek
met ingewikkelde onderwerpen aan
de slag te gaan.

Interactief
en creatief

Mondiale
bewustwording

Vakoverstijgend

Zelf ervaren en ontdekken staat
centraal. Tijdens onze activiteiten
worden allerlei interactieve
en creatieve werkvormen
gecombineerd, waarbij veel gebruik
wordt gemaakt van nieuwe media
en communicatiemiddelen.

We willen jongeren over hun
grenzen laten kijken en ze een
eigen mening laten vormen
over mondiale vraagstukken.
We gaan intensief met ze aan de
slag met allerlei uiteenlopende
maatschappelijke onderwerpen,
zoals oneerlijke handel,
vrouwenrechten en ontbossing.

We bekijken wereldproblemen
vanuit verschillende perspectieven.
Meerdere vakken komen hierbij
samen, bijvoorbeeld aardrijkskunde,
economie, levensbeschouwing,
burgerschap en maatschappijleer.
Daarnaast werken jongeren
aan diverse competenties zoals
presenteren, samenwerken
en discussiëren.

6
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GLOBALAND XL
nieuw!
2 dagen

Projectbeschrijving
Globaland XL is een tweedaags, interactief onderwijsproject over mondiale en
maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen en studenten besturen in groepen hun eigen
land in een virtuele wereld.
Via creatieve spellen (muziek, film, sport, quiz, …) verdienen groepen geld dat ze kunnen
inzetten om hun land te verbeteren. Ze moeten allerlei keuzes maken, van belastingtarieven
tot ministeriebudgetten en van (ethische) beleidskeuzes tot internationale samenwerking.
Na afloop van iedere spelronde ontvangen groepen beeldende feedback over de ontwikkeling
van hun land en puntenscores die de plek op de ranglijst bepalen. Voor de winnaars liggen
mooie prijzen klaar.

globa’s verdelen | voorbeeldschermen

Jongeren besturen hun eigen
land in de Globaland XL-app.

In 4 spelrondes zien groepen
hun land veranderen.

INFOBROCHURE 2019 - 2020
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globaland xl
globa’s verdienen | voorbeeldspellen
Ghetto Radio
Over de hele wereld worden mensenrechten
geschonden. Radiozender Ghetto Radio
organiseert een Protest Contest waarbij
bands voor zes belangrijke mensenrechten
opkomen. Elke band verdiept zich in één van
de thema’s, schrijft een protestsong en zingt
het lied live in de studio van Ghetto Radio.

Escape Route
Wereldwijd zijn tientallen miljoenen
mensen op de vlucht. Wat betekent het om
te moeten vluchten? Volg met je team het
verhaal van een gezin op de vlucht. Samen
met hen doorloop je alle obstakels die zij
voor, tijdens en na de vlucht meemaken.

Vernieuwing

Het splinternieuwe project, dat vanaf schooljaar 2019-2020 wordt georganiseerd, is een
2.0-update van het populaire Globaland-project dat jaarlijks op meer dan 150 scholen (voor
20.000 leerlingen) wordt georganiseerd. De volgende vernieuwingen zijn doorgevoerd:
1. Meerdere niveaus. Het project is beschikbaar in meerdere varianten waardoor het kan
worden uitgevoerd voor vmbo tot en met hbo.
2. Meerdere talen. Globaland XL is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het is dus ook
geschikt voor TTO- en internationale scholen.
3. Inhoudelijk uitdagend. Naast budgetteren kunnen spelers ook wetten maken, sparen en
lenen en nog meer samenwerken. Er worden verbanden tussen thema’s gelegd.
4. Stoer vormgegeven. Het project kent een flashy design, op basis van populaire games.
5. Compleet gedigitaliseerd. Het besturen van het land loopt volledig via een app.
Daardoor is het project goed up-to-date te houden en is het duurzaam door minder
onnodig papiergebruik.
6. De inzet en ervaring van schooldocenten wordt benut. Extra voorbereiding is
hiervoor niet nodig, alle uitleg verloopt via instructievideo’s en de apps. Een enthousiast
jongerenteam coacht en ondersteunt.

8
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PRaktische info
duur

CIJFER

2 dagen.

Voor de motivatie van leerlingen is een meetellend
cijfer belangrijk.

Doelgroep

benodigde faciliteiten

Vmbo 2-3-4, havo/vwo 2-3, mbo,
havo 4-5, vwo 4-5-6 en hbo

Prijs

Introductieprijs schooljaar 2019-2020
€950 plus €18,50 per leerling
Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

• Eén lokaal per klas
• Eén lokaal voor het commandocentrum
• Bij voorkeur één laptop per groepje
Indien geen laptop: smartphone als back-up
• Een aula of grote ruimte voor de prijsuitreiking

benodigd personeel
• Een projectcoördinator
• Eén docent per klas

Tijdschema
dag 1

dag 2

09.00

Klassikale opstart dag 1

09.00

Klassikale opstart dag 2

09.15

Spelronde 1 – Globa’s verdienen

09.15

Spelronde 3 – Globa’s verdienen

10.30

Pauze

10.30

Pauze

11.00

Spelronde 1 – Globa’s verdelen

11.00

Spelronde 3 – Globa’s verdelen

12.00

Lunchpauze

12.00

Lunchpauze

12.30

Spelronde 2 – Globa’s verdienen

12.30		

Spelronde 4 – Globa’s verdienen

13.45		

Pauze

13.45		

Pauze

14.00

Spelronde 2 – Globa’s verdelen

14.00

Spelronde 4 – Globa’s verdelen

15.00 		

Einde dag 1

15.15

Prijsuitreiking in aula

15.30 		

Einde project

INFOBROCHURE 2019 - 2020
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globaland

Tijdens het tweedaagse
project besturen leerlingen
in groepjes een eigen land.

In 4 spelrondes wordt
tijdens praktische
opdrachten geld voor het
land verdiend.

Zo is er een
toneelopdracht over
arbeidsomstandigheden
in de kledingindustrie.

Problemen rond het
verbouwen van soja
worden met
lego nagebouwd.

En er is een filmquiz
over onderwerpen
als kindsoldaten en
kinderprostitutie.

Het verdiende geld
verdelen de groepen
telkens over de 10
ministeries van hun land.

Aan de vergadertafel
wordt onderhandeld over
samenwerking met
andere landen.

De verdeling wordt via de
Globaland-laptop in de
klas ingevoerd.

In het commandocentrum
worden steeds de
scores verwerkt en is de
tussenstand te zien.

Cartoonstickers geven
daarna de nieuwe situatie
van het land weer in tekst
en afbeelding.

Aan het einde van het
project bespreken we wat
we zelf kunnen doen
voor een betere wereld.

Tijdens de feestelijke
afsluiting worden de
winnaars bekend gemaakt.

10
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PRaktische info
duur

cijfer

2 dagen.

Voor de motivatie van leerlingen is een meetellend
cijfer belangrijk.

Doelgroep

Vmbo, havo en vwo leerjaar 1 en praktijkonderwijs.

Prijs

€950 plus €18,50 per leerling
Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

benodigde faciliteiten

• Eén lokaal per klas
• Eén lokaal voor het commandocentrum
• Een aula of grote ruimte voor de prijsuitreiking

benodigd personeel
• Een projectcoördinator
• Eén docent per klas

Tijdschema
dag 1

dag 2

09.00

Klassikale opstart dag 1

09.00

Klassikale opstart dag 2

09.30

Spelronde 1 – Globa’s verdienen

09.10

Spelronde 3 – Globa’s verdienen

10.45

Pauze

10.25

Pauze

11.00

Spelronde 1 – Globa’s verdelen

10.40

Spelronde 3 – Globa’s verdelen

12.00

Lunchpauze

11.30

Lunchpauze

12.30

Spelronde 2 – Globa’s verdienen

12.00

Spelronde 4 – Globa’s verdienen

13.45		

Fairaway

13.15

Pauze

13.55

Spelronde 2 – Globa’s verdelen

13.25

Spelronde 4 – Globa’s verdelen

14.45 		

Einde dag 1

14.15

Conclusie en evaluatie

14.30

Prijsuitreiking in aula

14.45 		

Einde project

INFOBROCHURE 2019 - 2020
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company funfair

Tijdens Company FunFair
runnen leerlingen een
eigen bedrijfje voor het
goede doel.

De eerste dag start met
een interactieve quiz
over microkrediet en
ondernemerschap.

Elk groepje kiest een
bedrijfje uit op de
Company FunFair app.

Elke stap wordt uitgelegd
Ze leren over het belang
Ze bedenken een bedrijfsvia een creatieve opdracht,
van eerlijke handel
naam, ontwerpen een logo
spel of quiz waarmee de
en maatschappelijk
en bepalen de
groepen punten verdienen. verantwoord ondernemen.
unieke kenmerken.

Daarna kunnen ze aan
de slag met de inkoop,
aankleding en promotie
voor hun bedrijfje.

12

Dag 2 staat in het teken
van de spetterende
schoolmarkt voor familie,
vrienden en buurtgenoten.

INFOBROCHURE 2019 - 2020

Tijdens de feestelijke
afsluiting worden de
winnaars bekend
gemaakt.

Via hun telefoon werken
de groepen stap voor
stap aan hun
online bedrijfsplan.

Als het bedrijfsplan is
goedgekeurd, ontvangen
de groepen een
kleine lening.

100% van de winst gaat naar
onze partnerorganisaties
in ontwikkelingslanden.

PRaktische info
duur

2 dagen, niet noodzakelijk aaneensluitend.

Doelgroep

Leerjaar 1, 2 en 3 praktijkonderwijs, vmbo,
havo en vwo.
Company FunFair sluit prima aan bij het
vmbo-profiel Dienstverlening en Producten.

Prijs

€950 plus €18,50 per leerling.
Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

cijfer

Voor de motivatie van leerlingen is een meetellend
cijfer belangrijk.

GOEDE DOEL

De opbrengst gaat naar onze partnerorganisaties die in
ontwikkelingslanden kansarme jongeren ondersteunen.

markt

Wij verzorgen de gehele markt. Van kraampjes en
promotiemateriaal tot aankleding en muntenverkoop.

benodigde faciliteiten

• Draadloos internet
• Eén lokaal per klas op dag 1 en 2
• Eén lokaal voor het commandocentrum
• Een aula of grote ruimte voor de markt en
prijsuitreiking op dag 2

benodigd personeel
• Een projectcoördinator
• Eén docent per klas

Tijdschema
dag 1

dag 2

(tijden marktdag in overleg*)

09.00

Klassikale opstart

09.00

Klassikale opstart

09.10

Company Quiz – Part I

09.05

Bedrijfsposter

10.00

Stap 1: Bedrijfskeuze

10.10

Pauze

10.20

Pauze

10.30

Elevator pitch

10.40

Company Links

11.15 		

Uitleg markt en opruimen

11.35

Stap 2: Uitstraling

11.30 		

Kraam inrichten

12.00

Lunchpauze

12.00

FunFair Market

12.30

Stap 3: In- en verkoop

14.00 		

Einde markt: opruimen

13.15

Stap 4: Promotie

14.15 		

Feestelijke afsluiting

13.30		

Spullen inkopen, maken en regelen

14.45

Einde project

* Het succes van de markt is sterk afhankelijk van de
opkomst. De aanbevolen tijdstippen om de markt te
organiseren zijn: woensdagmiddag, vrijdagmiddag of
op een weekdag in de namiddag (16.00 - 18.00 uur).

INFOBROCHURE 2019 - 2020 13

cross your borders

Het driedaagse project
begint met een filmquiz
inclusief discussies over
ontwikkelingsproblemen.

Leerlingen werken in
groepen. Elke groep
verdiept zich in één van
de 7 CYB-landen.

Via allerlei opdrachten
kunnen punten worden
verdiend die de plek op de
ranglijst bepalen.

De eerste opdracht is het
bestuderen van de mooie
en culturele kanten van
hun land.

De leerlingen geven
hierover een korte
presentatie in de vorm
van een reisverslag.

Vervolgens onderzoeken Culturele workshops zoals
Om de problemen uit te
ze de problemen en leggen
salsa, henna en djembé
leggen kiezen de groepen
de verbanden vast in
zorgen tussendoor voor een presentatievorm uit een
een mindmap.
ontspanning.
reeks uitgewerkte kaarten.

Dit kan bijvoorbeeld
een toneelstuk,
stopmotionfilm,
nieuwsshow of rap zijn.

De presentatie wordt voor
de klas uitgevoerd. De jury
beoordeelt de presentatie
en stelt vragen.

14
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Tussen de presentaties
door wordt besproken wat
we zelf kunnen doen voor
een betere wereld.

Tijdens de feestelijke
afsluiting worden de
winnaars bekend gemaakt.

PRaktische info
duur

cijfer

3 dagen.
Een tweedaagse variant is ook mogelijk.

Voor de motivatie van leerlingen is een meetellend
cijfer belangrijk.

benodigde faciliteiten

Doelgroep

• Eén lokaal per klas
• Eén lokaal voor het commandocentrum
• 7 laptops of pc’s per klas
• Een aantal ruimtes voor de workshops op dag 2
• Een aula of grote ruimte voor de prijsuitreiking

Leerjaar 3 en 4 havo en vwo.

Prijs

€950 plus €18,50 per leerling
Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

benodigd personeel
• Een projectcoördinator
• Eén docent per klas

Tijdschema
dag 1

dag 2

dag 3

08.45 Opstart 		

08.45 Opstart 		

08.45 Opstart

08.55 Filmquiz

08.55 Mindmap

08.50 Laatste voorbereidingen

10.10

Pauze

09.45 Workshops

09.15

Presentaties

10.30

Kennismaken met land

10.45

Pauze

10.15

Wat Kun Jij Doen ronde 1

11.25

Korte presentaties

11.00

Presentatie maken

10.35

Pauze

12.00

Lunchpauze

12.00

Lunchpauze

10.55

Presentaties

12.30

Fairaway

12.30

Presentatie maken

11.35

Wat Kun Jij Doen ronde 2

12.35

Uitleg onderzoeksopdracht

14.30

Einde dag 2

12.00

Lunchpauze

12.50

Problemen zoeken

12.30

Presentaties

14.00

Probleem kiezen

13.10

Wat Kun Jij Doen ronde 3

14.10

Presentatiekaart kiezen

13.35

Evaluatie en Fairaway

14.30

Einde dag 1

13.50

Feestelijke afsluiting

14.00

Einde project
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breaking news

Tijdens het project staan De rampen komen tijdens
Elk groepje onderzoekt
5 stille rampen centraal
de filmquiz aan bod en
één stille ramp met
zoals kinderarbeid en
klassikaal wordt over de
behulp van de Wiki’s van
kindhuwelijken.
onderwerpen gediscussieerd.
Breaking News.

De groepen kiezen uit
een reeks uitgewerkte
campagnevormen zoals
een magazine of gastles.

De campagnematerialen
worden gemaakt en
geregeld.

Op dag 2 gaat elke groep
op pad en probeert zoveel
mogelijk mensen te
informeren...

...en maakt hier foto’s en
filmpjes van.

Het commandocentrum
blijft via de chat op de
hoogte van de
werkzaamheden.

De online nieuwszender
toont scores en de laatste
nieuwtjes over het project.

Bij terugkomst presenteren
alle groepen de resultaten
van hun campagne aan
de klas.

Op basis van bereik en
impact worden scores
toegekend die de plek op
de ranglijst bepalen.

Tijdens de feestelijke
afsluiting worden de
winnaars bekend gemaakt.

16
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PRaktische info
duur

benodigde faciliteiten

2 dagen.

Doelgroep

Bovenbouw havo en vwo
en leerjaar 1 en 2 mbo (niveau 3 en 4)

Prijs

€950 plus €18,50 per leerling
Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

Cijfer

Voor de motivatie van leerlingen is een meetellend
cijfer belangrijk.

• Eén lokaal per klas
• Eén lokaal voor het commandocentrum
• Een aula of grote ruimte voor de prijsuitreiking
• Indien mogelijk: draadloos netwerk

benodigd personeel
• Een projectcoördinator
• Eén docent per klas

Burgerschap en mensenrechten

Het Breaking News-project sluit aan bij de eis van
OCW dat er binnen het burgerschapsonderwijs
aandacht is voor kritisch denken en mensenrechten.

Tijdschema
dag 1

dag 2

09.00 Opstart

09.00 Opstart

09.10 Filmquiz

09.10 Campagnepitch

10.20

Stille rampen

10.00 Campagne voeren

10.40

Pauze

13.00

Campagnepresentatie

11.00

Fairaway

14.30

Evaluatie

11.05

Research

14.45

Prijsuitreiking

12.10

Campagnekaarten

15.00 Einde project

12.30

Lunchpauze

13.00

Campagne voorbereiden

15.00 Einde dag 1

Indien gewenst is een verkort tijdschema mogelijk.

INFOBROCHURE 2019 - 2020
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fairaway

9-daagse jongerenreizen
naar indrukwekkende
landen.

Logeren bij gastgezinnen
en zelf het dagelijks leven
ervaren.

Activiteiten die je als
toerist niet zo snel
onderneemt,

zoals een rondleiding
door een sloppenwijk door
lokale gidsen,

een sportwedstrijd met
lokale jongeren,

workshops zoals koken,
dansen of een taalles,

een jungletocht of safari,
en nog veel meer!

Vier interessante
bestemmingen:

Ghana

Tanzania / Kenia

Nepal

Suriname

18
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PRaktische info
Duur

Standaard 9 dagen. Het is ook mogelijk om
samen met ons een reis op maat samen te stellen.

groepsgrootte

8 tot 20 leerlingen en docenten.

doel

Culturele uitwisseling staat centraal. Ook gaan we
ontwikkelingsproblemen in de praktijk zien.

prijs

De prijs ligt tussen €1.695 en €1.895 per persoon,
afhankelijk van de bestemming. Voor reizen op maat
gelden andere prijzen afhankelijk van de groepsgrootte
en het reisprogramma.

landen

We organiseren op dit moment reizen naar 4
bestemmingen: Tanzania & Kenia, Ghana, Nepal en
Suriname.

unieke kenmerken
Compleet georganiseerd

De reis inclusief voorbereiding en afronding
wordt volledig door ons georganiseerd. Ervaren
begeleiders gaan mee op reis.

Reis op maat

De schoolreizen kunnen helemaal op maat worden
samengesteld. U kunt als school de meest geschikte
week uitkiezen. Ook de groepsgrootte kunt u zelf
bepalen, vanaf 8 tot 20 personen per reis.

duurzaam en eerlijk

We vliegen CO2-neutraal en leren jongeren onder
andere over het belang van microkrediet en eerlijke
handel. Door ter plaatse projecten te bezoeken en bij
gastgezinnen te overnachten, ondersteunen we de
lokale bevolking. We zijn eerlijk over het reisdoel:
het is een ervaringsreis. We gaan niet de wereld
verbeteren (bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk). We
streven niet naar winst en proberen de reizen tegen
zo laag mogelijke tarieven aan te bieden om zoveel
mogelijk jongeren deze onvergetelijke ervaring te
kunnen geven.

Leren staat centraal

Het reisprogramma zit vol met leerzame activiteiten en
het is mogelijk om dit af te stemmen met leerdoelen of
competenties van de jongeren. Hieronder vindt u een
greep uit de mogelijkheden per vakgebied:
• Onderwijs, Educatie: bezoeken van basis- of
middelbare scholen en andere onderwijsprojecten.
• Zorg en Welzijn: bezoek aan een basis- of middelbare
school, gehandicaptenopvang, lokale kliniek of
ziekenhuis.
• Groen, Landbouw: bezoeken van een fair trade
plantage, ervaren van natuurgebieden (zoals droge
gebieden en jungle) en op safari.
• Maatschappijleer, Burgerschap: overnachten bij de
lokale bevolking, bezoeken van Nederlands slavenfort
en bezoeken van kerk en moskee.
• Economie, Handel en Ondernemerschap,
International Business: electronicadump in Ghana,
microkredietproject en fair trade plantage in Tanzania.
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Minesweepers

Minesweepers is
een spannend
simulatiespel...

...waarbij teams
proberen om zoveel
mogelijk mijnen
te zoeken....

...ontmantelen en levens
te redden.

Ze ervaren hoe het is om
in een gebied te wonen
waar veel landmijnen
begraven liggen.

duur

Prijs

Doelgroep

benodigde faciliteiten

Het spel duurt één uur. In totaal staat het spel 3 tot
4 dagen op een locatie om meerdere groepen deel te
laten nemen.

Geschikt voor alle leerjaren en niveaus. De
moeilijkheidsgraad is per groep aanpasbaar.
Ook leuk voor docententeams!

€950 plus €7,50 per leerling, bij minimaal
200 deelnemers. Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.

• Een aula of grote ruimte waar het spel alle dagen
opgebouwd kan blijven staan.

benodigd personeel
• Een coördinator
• Een docent per spelronde
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VISIE
Stichting Cross Your Borders is ervan overtuigd dat armoede en onrecht mondiale problemen zijn die alleen
kunnen worden opgelost als iedereen in de wereld zich daarvoor inzet. Jongeren spelen daarbij een belangrijke
rol. De meeste Nederlandse jongeren zijn zich echter nauwelijks bewust van de ernst en het mondiale karakter
van ontwikkelingsproblematiek. Ze zijn vooral bezig met hun iPhone, hun vrienden op Facebook of de nieuwste
Nikes en beschouwen ontwikkelingsproblematiek vaak als een ver-van-mijn-bed-show. Dit is niet zo vreemd,
want het onderwerp bereikt jongeren slechts beperkt; thuis wordt er niet veel over gesproken en ook op school
komt mondialisering vaak slechts sporadisch aan bod.
Cross Your Borders wil leerlingen letterlijk en figuurlijk over hun grenzen laten kijken. Tijdens onze
onderwijsprojecten laten we ze op een speelse en (inter)actieve manier ontdekken welke problemen er in de
wereld spelen en hoe die met elkaar in verband staan. Maar ook kijken we naar wat wij in Nederland te maken
hebben met de oorzaken en gevolgen van deze problemen en enthousiasmeren we jongeren om in actie te
komen voor een betere wereld. Het doel is niet om leerlingen in een bepaalde (politieke) richting te sturen, maar
om hen zelf een mening te laten vormen over mondiale onrechtvaardigheid.
Met onze reizen willen we jongeren daadwerkelijk laten ervaren hoe het is om in een ontwikkelingsland te
leven en leren ze onder andere wat fair trade inhoudt en hoe een microkrediet mensen kan helpen een eigen
inkomen te verdienen. De jongeren gaan niet slechts kijken en observeren, maar echt actief meedoen met het
dagelijkse leven en deelnemen aan leuke activiteiten. Hoeveel je er ook over leert uit documentaires of boeken,
het meeste leer je door het zelf te ervaren!

resultaten
Cross Your Borders organiseert al bijna 15 jaar interactieve, meerdaagse onderwijsprojecten over mondiale
onrechtvaardigheid op scholen in heel Nederland en Vlaanderen. In deze 15 jaar hebben we met een team van
ongeveer 4.000 vrijwilligers en stagiaires bijna 2000 meerdaagse onderwijsprojecten georganiseerd waaraan
ruim 250.000 leerlingen deelnamen. Het succes wordt onderstreept door het feit dat bijna alle scholen ons
ieder jaar weer terugvragen. Sinds 2014 organiseren we ook jongerenreizen naar ontwikkelingslanden.
De afgelopen jaren zijn veel jongeren door Cross Your Borders aan het denken gezet over de wereld en de rol die
zij daarin spelen. 95% van de leerlingen geeft na afloop van een project aan veel geleerd te hebben over armoede
en onrecht in de wereld.
Ruim de helft van de leerlingen ziet in dat wij veel te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van mondiale
onrechtvaardigheid en driekwart vindt dat wij ontwikkelingslanden moeten helpen bij het oplossen van hun
problemen. 4 op de 10 leerlingen zeggen zelf iets te gaan doen voor een betere wereld, zoals vrijwilligerswerk of
geld doneren.
Na 6 maanden is 25% nog steeds geïnteresseerd in het onderwerp. 1 op de 8 leerlingen is daadwerkelijk in actie
gekomen. Het is geweldig om te zien hoe de projecten het blikveld van leerlingen verruimen.
Voor een deel moeten de effecten ook op langere termijn worden gezien. Als je volwassen bent, ga je veel keuzes
immers pas echt zelfstandig maken. Denk aan boodschappen doen of stemmen. Deze effecten zijn moeilijker te
meten omdat ze zich pas over een aantal jaar voordoen.
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team
Het team van Cross Your Borders bestaat uit 15 bevlogen hogeropgeleide professionals (21-31 jaar).
Allemaal hebben zij grote passie voor het bewust maken van jongeren van mondiale onrechtvaardigheid.
Alle vaste medewerkers coördineren projecten, begeleiden
stagiaires en gaan mee als reisbegeleider. Daarnaast hebben
ze ieder hun eigen taken. Door de diversiteit in opleidingen
(o.a. lerarenopleiding, ontwikkelingsstudies, pedagogische
wetenschappen, communicatie) heeft het team een ideale mix
van kennis en achtergrond.
Een groep van meer dan 100 vaste stagiaires en ‘werkervaringsplekkers’ (18-24 jaar) ondersteunt het vaste team. Naast het
begeleiden van de klassen tijdens de projecten, helpen zij ook
met organisatietaken.

stages
Cross Your Borders biedt stagemogelijkheden voor studenten van diverse opleidingen. De stage kan
op elk moment van het jaar starten en de stageduur kan in overleg worden bepaald. Er is ook een
mogelijkheid voor een combinatiestage, waarbij de stagiaire mee op reis gaat.
Een stage bij Cross Your Borders is erg veelzijdig. Studenten voeren onderwijsprojecten uit door heel
Nederland en Vlaanderen, werken met veel verschillende doelgroepen en krijgen daarnaast gevarieerde
taken op kantoor met veel eigen verantwoordelijkheid.
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Training en begeleiding
Het sollicitatietraject bestaat uit een meeloopdag en een sollicitatiegesprek, waarbij wordt gekeken naar
betrokkenheid, vaardigheden en aansluiting met de opleiding. Veel stagiaires hebben bij de start van
de stage weinig kennis over ontwikkelingssamenwerking en hebben vaak nog niet eerder voor de klas
gestaan. Ze volgen daarom een uitgebreid trainingstraject.
Via zelfstudie van handleidingen en lesmaterialen maken stagiaires zich de projecten eigen. Daarnaast
nemen zij deel aan diverse trainingen over de projecten, ontwikkelingsproblematiek en didactiek. De
belangrijkste trainingsvorm is echter on-the-job. Nieuwe stagiaires worden ingewerkt door studenten
die al langer meedraaien en ervaren projectcoördinatoren kijken mee in de klassen om feedback te
geven. Ook is in elke klas een docent van school aanwezig. Tot slot krijgt iedere student een persoonlijke
begeleider van Cross Your Borders, waarmee regelmatig voortgangsgesprekken worden gevoerd.

coachen en
motiveren

presenteren en
voorlichten

samenwerken
en leiding geven

trainen en
begeleiden

stage referenties
Veel opleidingen bevelen hun studenten een stageplek bij Cross Your Borders aan:
Sociaal Cultureel Werk, MBO
Koning Willem I College, Den Bosch
P. van Koppen
p.vankoppen@kw1c.nl		

Social Work, HBO
HAN Nijmegen
N. Verkroost
natasja.verkroost@han.nl

Social Work, HBO
Hogeschool Utrecht
M. van Stralen
marco.vanstralen@hu.nl

Lerarenopleidingen EN en GS, HBO
Windesheim Zwolle
C. Wolf
kk.wolf@windesheim.nl

Jeugdstudies, WO
Universiteit Utrecht
V. Oude Groen-van Rijswijk
v.j.oudegroen-vanrijswijk@uu.nl

Culturele Antropologie, WO
Universiteit Leiden
M. Kallenberg
m.kallenberg@fsw.leidenuniv.nl

Algemene Sociale Wetenschappen, WO
Universiteit van Amsterdam
E. den Otter
e.e.denotter@uva.nl

Sociologie, WO
Tilburg University
I. Sieben
i.j.p.sieben@uvt.nl

Faculteit der letteren, WO
Radboud Universiteit Nijmegen
C. Reulen
c.reulen@let.ru.nl
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medewerkers
Met vragen over onze projecten, reizen of stagemogelijkheden
kunt u terecht bij een van onze medewerkers:

06-45468741
Michel
Vossenberg

06-41363791
Geert
Brugmans

michel@crossyourborders.nl

geert@crossyourborders.nl

Directeur

Directeur

+31 645468741
michel@crossyourborders.nl

Roel
Peeters

Ontwikkeling
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+31 641363791
geert@crossyourborders.nl

06-28092069

Madelon
Roosendaal

madelon@crossyourborders.nl

Stagebegeleiding

Ontwikkeling

+31 634933224

+31 611288796

roel@crossyourborders.nl

madelon@crossyourborders.nl

INFOBROCHURE 2019 - 2020

juul
Hochstenbach
06-11288796

eline@crossyourborders.nl

+31 621694357
juul@crossyourborders.nl

06-37344249
Chantal
Vermeeren

Laura
Gardien

06-37344249

Lisanne
van Barneveld
06-13826222

daan@crossyourborders.nl

daan@crossyourborders.nl

tessel@crossyourborders.nl

Scholencontacten

Ontwikkeling

Stagewerving

+31 613326787

+31 653841171

chantal@crossyourborders.nl

laura@crossyourborders.nl

lisanne@crossyourborders.nl

06-13326787

José
van hooydonk

06-16541859

Kirsten
ursinus

06-43814347

LOTTE
HAAKMA

isabelle@crossyourborders.nl

chantal@crossyourborders.nl

Jongerenreizen

Scholencontacten

+31 610956180
kirsten@crossyourborders.nl

06-53841171

Esmée
de keijzer

+31 619991838

jessie@crossyourborders.nl

Editor/animator

+31 627255358

+31 634797269

lotte@crossyourborders.nl

jose@crossyourborders.nl

06-13326787

SARAH
VAN HAANDEL

06-43814347

Berttina
versteeg

06-53841171

sanne
van der spoel

laura@crossyourborders.nl

chantal@crossyourborders.nl

jessie@crossyourborders.nl

laura@crossyourborders.nl

Stagewerving

Scholencontacten

Stagewerving

Logistiek en ontwikkeling

+31 630362308
esmee@crossyourborders.nl

+31 641777592
sarah@crossyourborders.nl

+31 650633671

+31 613920754

berttina@crossyourborders.nl

sanne@crossyourborders.nl
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referenties
Globaland

“De leerlingen worden spelenderwijs
bewust van onrecht in de wereld.”
Docent CS De Hoven, Gorinchem

Echnaton, Almere
Vmbo leerjaar 2
P. Foederer
p.foederer@echnaton.nl

Ds. Pierson College, Den Bosch
Vmbo(t)/havo/vwo leerjaar 1
W. Rijkers
w.rijkers@piersonmail.nl

Het Segment, Gouda
Praktijkonderwijs
D. Radder
dcradder@segmentgouda.nl

COMpany FunFair

“Onze leerlingen hebben zich nog nooit zó
enthousiast ingezet. De markt was geweldig!”
Docent Jacobus Fruytier SG, Rijssen

Sophianum College, Gulpen
Havo leerjaar 3 en vwo leerjaar 2
M. Rondeel - Leunissen
m.rondeel@lvo-heuvelland.nl

Het Houtens, Houten
Vmbo leerjaar 2
L. van Galen
lesleyvangalen@mijnhoutens.nl

Over-Y College, Amsterdam
Mavo en havo leerjaar 1
R. Verhoeven
r.verhoeven@over-y.nl

Cross your borders

“Door het enthousiasme van de begeleiders
worden de leerlingen ook enthousiast!”
Docent Veluws College, Apeldoorn

Pieter Nieuwland College,
Amsterdam
Havo/vwo leerjaar 2
J. Morselt
j.morselt@pieternieuwland.nl
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Pantarijn, Wageningen
Havo/vwo leerjaar 4
A. Nanninga
ananninga@pantarijn.nl
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2College Durendael, Oisterwijk
Havo/vwo leerjaar 3 (TTO)
I. Watt
watt.i@2college.nl

referenties
breaking news

“Het project zit goed in elkaar: de structuur,
heldere opbouw, duidelijke afspraken én de
leuke werkvormen.”
Docent Landstede, Harderwijk

Coornhert Lyceum, Haarlem
Vwo leerjaar 4
A. Gerritsen
A.Gerritsen@coornhert.nl

Nova College, Haarlem
Mbo niveau 3/4
J. Broek
jbroek@novacollege.nl

De Goudse Waarden, Gouda
Vwo leerjaar 4
M. van Riel
m.vriel@degoudsewaarden.nl

Fairaway

“Je begrijpt de wereld beter als je er meer
van hebt gezien.”
Docent Willem de Zwijger, Bussum

Scala College, Alphen a/d Rijn
A. Klijmij
a.klijmij@scalacollege.nl

Mavo Muurhuizen, Amersfoort
L. Blok
l.blok@mavomuurhuizen.nl

over de grens

Cross Your Borders gaat ook zélf over de
grens en organiseert projecten in België

Onze onderwijsprojecten passen goed bij
scholen met het UNESCO-schoolprofiel.

Middenschool Geel, België
Globaland en Company FunFair
Secundair onderwijs leerjaar 2
Nancy Verbeke
nancy.verbeke@gogeel.be
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Stichting
Cross Your Borders

adres

Winkelsteegseweg 146
6534 AR Nijmegen

Contact

06 4546 8741
info@crossyourborders.nl
www.crossyourborders.nl
KvK-nummer: 09144752
IBAN: NL10 RABO 0127 9642 15
BTW: NL813742250B01
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