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WERELDBURGERSCHAP EN VRIJWILLIGERSWERK REIZEN  

In onze reizen combineren wij vrijwilligerswerk op kleinschalige partnerprojecten met 

onvergetelijke excursies! Jongeren gaan in gesprek met leeftijdsgenoten, zetten zich in 

voor de lokale bevolking door te helpen bij het aanleggen van een bijvoorbeeld een 

groentetuin en het doen van sport- en spelactiviteiten met kinderen. Ze zien, voelen, 

proeven, ruiken en ervaren hoe het dagelijks leven op een hele andere plek is 

vormgegeven. De jongeren leren over cultuur en andere normen en waarden, maar ook 

over zichzelf. Een reis naar een land in Afrika, Azië of Latijns-Amerika is bijzonder 

leerzaam! 

 

SAMENWERKEN 

In samenwerking met jou organiseren we een groepsreis voor jongeren van jouw school 

naar een bestemming naar keuze. Je kunt kiezen uit meer dan 10 landen in Afrika, Azië 

en Latijns-Amerika. Jullie reizen door het land waarbij je vrijwilligerswerk afwisselt met 

excursies. Op deze manier leren jullie het land zo goed mogelijk kennen in de tijd dat 

jullie op de bestemming zijn. Tijdens de reis slapen jullie in een tent, vrijwilligershuis of 

guesthouse tussen de locals. 

Bij het organiseren van een groepsreis is het belangrijk om te weten wat het doel is van 

de reis. Wat wil je bereiken tijdens én met deze reis? Is het de bedoeling dat de jongeren 

een bredere kijk krijgen op de wereld waardoor je de reis koppelt aan internationalisering 

binnen de school? Of moeten de leerlingen een werkstuk schrijven in het kader van de 

apartheid waardoor de reis gekoppeld wordt aan het vak geschiedenis? In overleg met 

elkaar maken we een uniek schoolprogramma die volledig aansluit bij jouw wensen. 

HOE WERKT HET? 

Ben je van plan een groepsreis op te zetten? Graag gaan wij met je in gesprek over de 

doelen die je wilt bereiken met de reis en de wensen die je hebt met betrekking tot het 

programma. Naar aanleiding hiervan adviseren wij je een reisconcept en een 

bestemming die we verder zullen uitwerken in een reisvoorstel. In het reisvoorstel vind je 

onder andere het reisprogramma dat vol zit met leerzame en uitdagende activiteiten. Je 

kiest bij ons uit één van de bestemmingen en een reisconcept dat past bij je doel. 

Vervolgens kies je voor een geschikte periode en de groepsgrootte, van 10 tot 40 

jongeren. 

REISCONCEPTEN 

Wij hebben verschillende reisconcepten ontwikkelt waar je uit kan kiezen. Elk programma 

heeft een andere opbouw en andere uitgangspunten. Dat wil zeggen dat de mate van 

vrijwilligerswerk en excursies afhankelijk is van de reisbestemming en het concept dat je 

kiest. 

https://www.travelinventive.nl/topic/vrijwilligerswerk
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In het reisconcept de Eager Explorer 

staat zien, doen, voelen, proeven en 

ruiken centraal. De jongeren houden zich 

tijdens de reis bezig met verschillende 

facetten van de cultuur. Dit doen ze door 

vrijwilligerswerk af te wisselen met 

excursies. Er worden drie verschillende 

projecten bezocht waarbij de jongeren 

op elk project circa twee dagen aan de 

slag gaan. In dit concept blijven de 

jongeren niet lang op één plek, maar 

reizen ze door het land. De Eager 

Explorer zorgt ervoor dat jongeren een 

beeld creëren van het leven in landen 

buiten Europa. Daarnaast leren ze 

nieuwe mensen kennen, maken ze 

nieuwe vrienden en ontdekken ze het 

reisplezier! 

 

BOUWSTENEN 

De bouwstenen waarop dit concept is 

gebouwd zijn cultuuruitwisseling, 

persoonlijke ontwikkeling en excursies. 

De volgende kenmerken komen terug in 

het programma: 

 Uiteenlopende excursies: 

jungletrekking, steden, monumenten, 

rijstvelden, plantages en grotten 

bezoeken, vulkanen beklimmen, 
snorkelen, fietsen en zwemmen; 

 De jongeren doen ervaringen op niet 

ze niet snel zullen vergeten; 

 De jongeren leggen contacten en 

werken samen met groepsgenoten en 

de lokale bevolking waaronder 
leeftijdsgenoten; 

 De jongeren ontdekken verschillen en 

overeenkomsten tussen onze manier 
van leven en het lokale leven; 

 De jongeren ontdekken nieuwe 

vaardigheden en persoonlijke 
interesses; 

 Grenzen vervagen doordat de 

jongeren een breder beeld creëren 
van de wereld. 

 

 

 

In het reisconcept de Local Explorer 

leren de jongeren het land écht kennen 

door er langere tijd onderdeel van te 

zijn. Ze gaan aan de slag bij één project 

waar ze de lokale begeleiders 

ondersteunen bij diverse activiteiten. In 

het weekend zijn ze vrij en wordt het 

land verkend door middel van excursies. 

In dit concept blijven de jongeren 

grotendeels op één plek. De Local 

Explorer zorgt ervoor dat jongeren een 

beeld creëren van het lokale leven 

doordat ze het leven van dichtbij 

meemaken. Ze worden opgenomen in 

het dagelijks leven, leggen nieuwe 

contacten en bouwen relaties op met de 

kinderen en volwassenen. Het leren van 

en met elkaar staat centraal. 

 

BOUWSTENEN 

De bouwstenen waarop dit concept is 

gebouwd zijn cultuuruitwisseling en 

persoonlijke ontwikkeling. De volgende 

kenmerken komen terug in het 

programma: 

 De jongeren ontdekken verschillen en 

overeenkomsten tussen onze manier 
van leven en het lokale leven; 

 De jongeren leggen contacten en 

werken samen met groepsgenoten en 

de lokale bevolking waaronder 

leeftijdsgenoten; 

 De jongeren leren andere normen en 

waarden, tradities, geschiedenis, 

muziek, voedsel en godsdiensten 
kennen; 

 Grenzen vervagen doordat de 

jongeren een breder beeld creëren 
van de wereld; 

 De jongeren ontwikkeling hun sociale 

vaardigheden door het leggen van 
contact met handen en voetenwerk; 

 De jongeren leren zich aanpassen 

aan andere leefomstandigheden en 
zich flexibel op te stellen; 

 De jongeren leren meer over zichzelf: 

nieuwe vaardigheden worden 

ontwikkeld en interesses en 

eigenschappen worden ontdekt. 

https://www.travelinventive.nl/topic/vrijwilligerswerk


 

Wereldburgerschap en vrijwilligerswerk reizen voor scholen. Interesse?  
Bel  076 522 30 57 of kijk naar de bestemmingen op onze site: Wereldburgerschap op schoolreis  

VERDIEND(T) OP REIS – HOE FINANCIERT EEN LEERLING DEZE REIS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze reizen willen we jongeren meer bewust maken van de 

wereld om hen heen en ervoor zorgen dat ze een beter beeld 

krijgen van hoe de wereld er uitziet buiten Europa. Tijdens het 

reizen leren ze veel over zichzelf, maar ook over andere culturen, 

tradities, manieren van leven, geschiedenis, onderwerpen waar ze 

in andere landen tegenaan lopen die wij niet of nauwelijks kennen.  

In deze reizen komt dit leren naar voren door vrijwilligerswerk te 

doen en excursies te ondernemen. Het vrijwilligerswerk houdt in 

dat ze werken met en voor de lokale bevolking. Zo krijgen jongeren  

een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen van deze 

bestemming en de mensen die er wonen. Door de excursies leren 

ze het land kennen op een andere manier.  

In het land waar ze heen reizen, werken wij samen met lokale 

partnerprojecten waar wij hen ondersteunen door het bieden van 

kansen op een betere toekomst.  

Wij stimuleren jongeren om geld voor hun eigen reis te verdienen.  

We begrijpen dat geld inzamelen en acties opzetten tijd en energie 

kost, daarom hebben we een heel pakket aan 

achtergrondinformatie en ideeën voor de leerlingen samengesteld. 

Vraag dit pakket gerust bij ons op met voorbeeld campagnes en 

acties van leerlingen die in het verleden met ons gereisd hebben.  
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