
Bijlage 08  
Tevredenheid van leerlingen en leerkrachten met de leerlingenseminaries ‘De wereld aan je voeten’ 

Dezelfde inhoud zal ter discussie voorgelegd worden aan ondernemers en werknemers tijdens de ouderavonden 
‘EEN TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN’ 

 

Tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en directies  
ten aanzien van hun deelname aan het seminarie 

‘Wereldburgerschap, Innovatie, Ethiek’ buigt de actuele crisis om in kansen 

  
Citaten gepuurd uit schriftelijke verslagen van 274 leerlingen uit 39 scholen (ASO-TSO, incl. STW) 

103 sessies bijgewoond door 6490 leerlingen in 84 verschillende scholen  
Periode: september 2011 - maart 2012. 56% procent meisjes, 44% jongens (ook allochtonen). Leeftijd: 17-19 jaar 

 
Een recente reactie van een leerkracht economie 

Bijscholing leerkrachten ‘economie’ KULAK 9 maart 2013 
Vandaag was ik één van uw aandachtige ‘leerkrachten’ in de werkwinkel ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ 
Ik ben serieus getroffen door uw presentatie. U bent erin geslaagd om de vinger op de wonde te leggen, of op zijn minst te 
wijzen naar de enorme uitdaging voor de huidige en toekomstige generatie. 
U stuurde ons op pad met de wens om betere ondernemers op te leiden. Dat zal niet gemakkelijk zijn… Laat ons alvast beginnen 
met de jongeren te sensibiliseren. Alhoewel heel veel zaken van wat u zei al latent in ons geheugen aanwezig was, is het goed 
om de boodschap samen te vatten in een krachtige presentatie. 

 

REACTIES VAN LEERKRACHTEN 
Het seminarie confronteerde onze leerlingen met stellingen als: 

 dat zij in onze snel veranderende wereld een studiekeuze moeten maken die hen moet voorbereiden op jobs die misschien 
nu nog niet eens bestaan; 

 wetenschap en technologie zijn drijvende krachten voor de evolutie van onze wereld, maar schrikken jongeren veel te vaak 
af; 

 de wereld staat voor grote uitdagingen op ecologisch vlak met de klimaatproblematiek en op sociaal vlak met armoede hier 
en in de derde wereld; 

 afgestudeerden zullen leven en werken in een gemondialiseerde maatschappij; 

 de drie belangrijkste competenties zijn: een stijging van de kennis, de renaissance-ingenieur en ethisch ondernemen. 

 een andere competentie is die van Ethisch ondernemen; dit wil zeggen dat Westerse, vaak rijkere bedrijven, fabrieken gaan 
openen in het buitenland (vaak armere landen) om de lokale bevolking daar in menswaardige omstandigheden en tegen 
een beter loon te laten werken;  

 een andere competentie is de grondige kennis van de economie en vooral ook de huidige technologie.  

 Meerdere leerlingen stelden vragen tijdens het seminarie, hetgeen leidde tot interessante discussies betrokken op de 
leefwereld van de leerlingen. We kregen overwegend erg positieve reacties. De leerlingen vonden het zeker een oogopener. 
Aspecten van de geglobaliseerde economie en innovatie werden duidelijk geïllustreerd.  

 Algemeen gesproken gaat men veeleer akkoord met de gebrachte wervende inhoud, maar plaatst men toch ook 
kanttekeningen bij de concretisering van die ‘blijde boodschap’.  

 
REACTIES VAN LEERLINGEN ‘Citaten’ 

 

Kreeg je een dieper inzicht in de mondialisering van de maatschappij? 

 

 De gehanteerde slagzin ‘De toekomst mooi, maar anders’ vat alles goed samen.  

 De vloek van onze centrale ligging 

 Vroeger moesten we niets doen omdat buitenlandse ondernemingen het voor ons bedacht, we konden dus lekker lui zijn. 
Nu is de centrale ligging dus een vloek want er zijn te weinig mensen van onze eigen streek die zich moe maken om dingen 
te bedenken. Nu zoekt ons land werknemers-wereldburgers die openstaan voor alles. Zij moeten zorgen dat er werk blijft 
voor de mensen zonder diploma. 

 Onze centrale ligging was meer een vloek dan een troef. Grote bedrijven kwamen zich bij ons vestigen. Dit zorgde ervoor 
dat we bijna nooit zelf producten hebben moeten uitvinden. Momenteel staat de wereld op zijn kop, waardoor er een angst 
voor de toekomst is ontstaan. De eerst lage loonlanden, zijn nu landen vol kennis. Ze nemen het innoveren stilaan van ons 
over.  

 Zo is België verwend geweest en er was er weinig nood aan eigen innovatie en bedrijven die internationaal doorgroeiden. 
Nu verschuift de centrale ligging naar Azië, omdat de West-Europese markt niet meer groeit.  

 Wat mij vooral opviel was de unieke positie van de Scandinavische landen, decentraal gelegen met een kleine lokale markt. 
Daar gingen die grote bedrijven niet naar toe, zij kwamen bij ons, centraal gelegen in een markt met 250 miljoen gebruikers. 



De mensen konden hierdoor gewoon in de grote bedrijven gaan werken en wij moesten zelf geen nieuwe producten 
ontwikkelen. De Zweden bijvoorbeeld wel.   

 Internationalisering 

 Door middel van internationale partners, ook uit de derde wereld, ontstaat niet alleen in ons land werk en welvaart maar 
ook in het land van de partner, in de derde wereld.  

 Ik heb een beter inzicht gekregen in de snelle mondialisering van de maatschappij. Het zal in de toekomst vooral draaien 
rond kennis en de vaardigheden om met mensen te kunnen omgaan die niet van en eigen cultuur zijn. 

 Traditionele sectoren zijn ook kennissectoren. We kunnen ons niet alleen beperken tot de ‘software’, we zullen ook in onze 
traditionele sectoren moeten investeren om die in het binnen- en buitenland op een hoger niveau te brengen. Het lingerie 
bedrijf ‘Van de Velde’ vind ik een sterk voorbeeld. 

 Afrika, nieuwe groeieoncomie 

 Hogergeschoolden creëren werk voor lagergeschoolden 

 Door de globalisering komen hooggeschoolden in contact met laaggeschoolden. Beide groepen kunnen van elkaar leren. 
Door samenwerking verhoogt de communicatie, de welvaart en respect, de werkloosheid zal dalen.  

 Er zal altijd werk zijn voor lagere sociale klasse omdat men ze wel nodig heeft, maar men heeft meer ingenieurs nodig. 

 Wij zullen later ook nood hebben aan lagergeschoolden, maar ik stond er nooit echt bij stil bij dat wij daarvoor genoeg 
hogergeschoolden moeten hebben om hen te betalen. 

 Wij, de jeugd van vandaag, maken de toekomst 

 Dit seminarie heeft mij enorm veel bijgeleerd over de manier van ondernemen die nodig is om in de 21ste  eeuwse 
maatschappij succesvol te zijn. Bovendien begrijp ik nu wat er in de 21ste  eeuwse bedrijfswereld van een werknemer wordt 
verwacht. 

 Het feit dat ook wij, hoewel er vaak beweerd wordt van niet, toch nog een mooie toekomst voor de boeg (kunnen) hebben. 
Al zal dat niet vanzelfsprekend zijn, we zullen onszelf ervoor moeten inzetten om voor onze generatie toch nog een 
rooskleurige toekomst te scheppen. Door mondialisering is er meer werk voor iedereen. Er wordt meer verdiend, zowel 
door werkgever als door werknemer. Mensen kunnen meer investeren en meer geld uitgeven waardoor de markt 
uitgebreider wordt. Zo groeien we dus steeds verder en verder.  

 Doordat hooggeschoolden zoals burgerlijk ingenieurs gaan innoveren zullen zij tegelijkertijd werk creëren voor de lager 
geschoolden.  

 

Kreeg je een beter inzicht in de competenties die jonge mensen moeten verwerven? 

 

 Innoveren - Internationaliseren - Open innovatie - Netwerkeconomie - Maatschappij 

 Door de mondialisering ontstaan er automatisch meer kansen doordat men een veel grotere doelgroep kan bereiken, maar 
slechts 2% van de ‘babyboomers’ doet zaken buiten Europa.  

 De begrippen ‘netwerkeconomie’ en ‘open innovatie’, de twee must-haves voor die bestendiging van onze welvaart. 

 Wat ook belangrijk is om een succesvol bedrijf te hebben is dat je geen successen van andere bedrijven kopieert maar 
innoveert in eigen ideeën en producten. Maar wat als een bedrijf een idee heeft maar niet voldoende kennis om het idee uit 
te werken? Dan moeten men gaan samenwerken met andere bedrijven en hun kennis delen met elkaar. 

 Men kan niets alleen creëren maar wel door samenwerking.  

 Netwerkeconomie zal een grote rol spelen, we moeten partners zoeken met kennis en moeten nieuwe dingen uitvinden, en 
die over de hele wereld zien te verspreiden zodat men hier meer mensen kan te werk stellen.  

 Er is ons duidelijk gemaakt dat we samen met andere delen van de wereld moeten gaan samenwerken om deel uit te 
maken van één grote economie. Door dat te doen maken we niet alleen iedereen een beetje rijker maar creëren we ook 
meer werk. Samen werken aan een betere toekomst was de boodschap.  

 Wat de Scandinavische landen hebben gedaan kunnen wij evengoed doen! Als wij zorgen voor een markt waarin wij de 
eerste zijn , iets dat wij hebben uitgevonden, dan laten wij de concurrentie ver achterwege. Dit zal dus onze taak Wij gaan 
moeten ‘innoveren en internationaliseren’.  

 Ik behoor eerder tot de ‘harde’ wetenschappers. Dan moet je niet rond je eigen kerktoren blijven, maar proberen een 
wereldburger te zijn. Je moet de wereld ontdekken, creatief zijn en nieuwe, duurzame, innovatieve en toekomstgerichte 
technieken uitvinden zoals CO2-recuperatie, ecologische energieopwekking, genetisch gewijzigde gewassen of 
snelgroeiende energiegewassen. Wij moeten ondernemen voor een betere toekomst en niet alleen voor onszelf, maar 
vooral voor onze nakomelingen.  

 Zo ben ik te weten gekomen dat je geen centrale ligging moet hebben om succesvol te zijn (vb. Zweden, Finland) en dat 
netwerkeconomie belangrijk is. Kennis alleen is niet voldoende ("Innoveren en Internationaliseren").  
 

 Allen één jaar ‘werken’ op 3.000 km van de kerktoren na behalen van een bachelor diploma in Vlaanderen 

 Wat ik niet wist was dat je het beste leert door het eerste jaar op meer dan 3000 km afstand te werken. Dan kan je meer 
ideeën krijgen bij andere culturen en gewoontes om dan hier in België producten te ontwikkelen voor de internationale 
markten.  

 Door 1 jaar in het buitenland te gaan werken zal het gemakkelijker zijn om later als je terug in België bent contacten in het 
buitenland te hebben en je weet beter hoe je met mensen uit het buitenland moet omgaan. 



 Een enorme opportuniteit! Als jonge wereldburger ontdek je op die manier de noden van de toekomst en leg je nieuwe, 
bruikbare contacten aan. 

 Een geweldig idee: elkaar helpen en samenwerken aan een betere wereld voor iedereen. 

 Dit geeft je een grotere kans om een baan te vinden dan iemand die een doctoraat heeft behaald. 

 Dit is veel goedkoper - en nuttiger- dan het Erasmusprogramma maar hoe een job op 3.000 km vast krijgen?  
 

 Maatschappij – Multiculturaliteit 

 Ik heb geleerd dat door te innoveren, we onze klimaatproblemen uiteindelijk kunnen oplossen, waardoor we ons comfort 
toch kunnen behouden. Zo dragen we bij aan de maatschappij zonder de wereld en het klimaat te schaden. 

 Nieuwe producten en nieuwe diensten door samenwerking met mensen van andere culturen en andere continenten.  
 

 Attitudes – Vaardigheden 

 Je moet veel meer zijn dan hooggeschoold om het echt te maken hier in België. Je moet de goede attitude hebben en liefst 
zo open-minded mogelijk zijn. Je moet goed je talen kennen en kunnen samenwerken. 

 We moeten vooral kunnen samenwerken. Dit kan alleen maar als ook al de volgende competenties ingezet worden: ons 
kunnen inleven in een andere cultuur en we moeten die andere cultuur leren kennen, we moeten een andere taal 
durven/kunnen spreken, we moeten leiding durven geven indien nodig.  

 Om later werk te zoeken in deze snel veranderende wereld is vooral de attitude en betrokkenheid. Daarmee bedoel ik dat 
we werknemers moeten mee denken met het bedrijf. Ze moeten ook hun talen goed kunnen en in team verband kunnen 
werken. 

 

 Polyvalentie – Maatschappelijke relevantie van studies 

 Het aanbod van hooggeschoolden die hun ding goed kennen en kunnen is schaars. Dit is volgens mij te wijten aan dat in het 
humaniora veel te weinig praktijk is, enkel theorie. Buiten wat excursies met opdrachten en labo’s hebben wij geen 
praktische lessen.  

 We gaan allemaal teveel hetzelfde studeren. De balans ‘zachte - harde’ wetenschappen helt te zeer over naar de zachte 
kant, zo krijgen we teveel mensen met het zelfde diploma. 

 Het is voor een wetenschapper ook heel belangrijk om kennis van de economie, de markt te hebben voor als je bijvoorbeeld 
in een bedrijf gaat werken. Het is namelijk de bedoeling dat jij het bedrijf rijk maakt en niet omgekeerd. Dat is zeker iets om 
te onthouden als je later gaat solliciteren!  

 Het seminarie heeft mijn ‘onbewust’ een beetje geholpen met mij extra in te zetten voor de talen (ook Frans en Duits).  
 

 Initiatief – Zelfredzaamheid – Positivisme - Sensibiliseren 

 We moeten ons zelf (niet via de firma) bijscholen.  

 Wij beseffen dat de toekomstige welvaart van ons land deels afhangt van ons. 

 Het wakker schudden van iedereen is een uitdaging voor de huidige jeugd. Zij moet het heft in handen nemen en innoveren. 
Zij moet er voor zorgen dat de bedrijven zich betrokken gaan voelen met de wereld en dat ze gaan internationaliseren. 

 Dingen innoveren en internationaliseren. Maar het is onze generatie die hier iets aan zal moeten doen.  

 De nieuwe generatie van wetenschappers moeten oplossingen zoeken voor de fouten die er gemaakt zijn en men is er van 
overtuigd dat dat ook zal lukken.  

 

Tevredenheid met het seminarie: inhoud, vorm 

 

 Evaluatie 

 Een vrij spectaculair en interessant discours, zeer verhelderend.  

 De voorstelling heeft mijn beeld over de snelle mondialisering zeker verbeterd. Deze dag was zeer interessant. 

 Persoonlijk vond ik het seminarie dus erg nuttig omdat het ons een beeld geeft over hoe de economie van de hedendaagse 
wereld in elkaar zit, en wat het beeld van de toekomst is en hoe we dit kunnen veranderen.  

 Ook de motiverende boodschap dat wij ervoor zouden moeten zorgen dat België gaat innoveren in de toekomst.  

 De presentatie was goed en duidelijk gestructureerd m.b.v. de powerpoint. De inleiding met de paradoxen was een goede 
start om aan te tonen dat we soms foutieve opvattingen hadden over de mondialisering. Ook de discussie op het einde was 
interessant om andere meningen te horen en zo werd iedereen erbij betrokken en was er een interactief slot. Bedankt 
meneer Uyttendaele!  

 De presentatie was zeer interessant en ik heb er zeker enkele dingen van geleerd bijvoorbeeld het jaar werken in het 
buitenland lijk mij zeer interessant om te doen.  

 Over het algemeen vond ik het seminarie vrij geslaagd. Het grootste gedeelte van wat meneer Uyttendaele vertelde, vond ik 
uitermate boeiend. Hij heeft mij niet kunnen overtuigen van zijn hoofdzaak, na mijn hun opleiding een jaar in het buitenland 
te gaan werken, maar ik heb zeker dingen bijgeleerd over onderwerpen waarvan ik eerst weinig tot niets afwist.  

 We kregen een beeld van wat ons te wachten staat in de toekomst. De welvaart en welzijn van de samenleving moet 
behouden worden en dit is geen evidente zaak. De voorstelling toonde ook aan dat we voor een kruispunt staan. Ik wil 



zeggen dat er een beeld geschetst werd waarbij we weldra zelf aan de bak komen, en waarbij de wereld ingewikkelder 
wordt door de globalisering.  

 De voorstelling vond ik wel interessant omdat ik ook vele dingen nog niet wist. Maar met sommige dingen ben ik het dan 
ook niet mee eens, om te beginnen: Afrika.  

 Het seminarie maakt wel heel duidelijk dat de bal nu in ons kamp ligt. Dit gaf me een beetje een dubbel gevoel. Komt de 
huidige werkende generatie er dan niet een beetje gemakkelijk vanaf?  

 

 Beïnvloeding studiekeuze 

 Ik dacht eraan misschien een zachte wetenschap te doen, maar ik was al een beetje aan het twijfelen en ik had geen inzicht 
in de actuele onbalans en dat de vraag ernaar niet hoog was.  

 De presentatie heeft mijn studiekeuze niet veranderd. Het heeft me net een duw in de rug gegeven. Ik twijfelde of ik de 
wetenschappelijke of wiskundige richting uit zou gaan. Nu wil ik erg graag later iets in de wetenschappelijke richting gaan 
doen.  

 Ik heb veel geleerd tijdens deze voorstelling, en ik heb ook veel verstaan. Ik dacht eerst dat ik niet zou kunnen volgen omdat 
ik niet veel ken over mondialisering, maar Karel Uyttendaele bracht dit zodanig goed dat ik een leuk moment heb kunnen 
doorbrengen.  

 Bij het begin van de presentatie was ik ervan overtuigd dat mondialisering een vloek was. Mijn idee over de toekomst is 
rooskleuriger geworden. De rijken kunnen pas beter worden als IEDEREEN er beter van wordt.  

 Het seminarie heeft me vooral meer naar de keuze informatica gebracht om volgend jaar te studeren.  

 Na het seminarie heb ik nog nagedacht over mijn studiekeuze met de gekregen informatie en ben tot de conclusie gekomen 
dat mij studiekeuze een goede keus is als ik de markt van vandaag zie en nu dat ik dat allemaal weet over de mondialisering.  

 Dit seminarie heeft me zeker veel bijgebracht! Wanneer ik afstudeer zal ik er het beste van maken, iets gaan doen wat ik 
graag doe en zoveel mogelijk contacten leggen. Door deze lezing begrijp ik nu beter de essentie van het studeren en weet ik 
welke studierichting je het best kan kiezen.  

 

 Interactiviteit 

 Toen we in groep moesten gaan zitten en discussiëren over de verschillende uitspraken kwamen we snel tot één standpunt, 
wij waren niet akkoord met wat Karel Uyttendaele ons vertelde over de bedrijven die hij wenste te bouwen in Afrika. Hij 
was het eens met ons standpunt maar hij wenst dit toch te proberen omdat dit een droom is voor hem, dit respecteer ik 
zeker.  

 Ik was blij dat er een debat volgde, omdat ik al te horen kreeg dat iedereen een ander standpunt had. Ik hou ervan om te 
discussiëren en om een groot gesprek te creëren. Ik vond het zeer leuk dat meneer Uyttendaele ook deel uitmaakte van het 
gesprek, dit zorgde voor een mening van een oudere persoon met veel ervaring. Hij was ook heel open, hiermee bedoel ik 
dat hij in staat was om jouw mening te aanvaarden, zelfs al was hij niet akkoord.  

 Er komt heel wat druk op de schouders van de huidige generatie. Wij moeten zorgen dat Vlaanderen niet achteruit gaat. Het 
seminarie is daarom een erg goed initiatief om de instroom van jongeren te verhogen voor een wetenschappelijke of 
technologische opleiding en het internationaal ondernemerschap bij jongeren te stimuleren.  

 We hadden op voorhand al een aantal stellingen meegekregen om over na te denken, waardoor er tijdens de presentatie 
gelegenheid voor interactie was.  

 Wat me wel verbaasde is dat Dhr. Uyttendaele aanhaalde dat beroepen als psychologen, sociologen en dergelijke ook 
belangrijk zijn voor de economie. Dat heeft me aangenaam verrast.  

 Elk onderwerp werd uitgelegd a.d.h.v. voorbeelden en mijnheer Uyttendaele gaf ons de mogelijkheid om te discussiëren.  
 

Waarde van de inhoud - Twijfels – Verbeterpunten (Inhoud en vorm van het seminarie) 

 De wereld gaat veranderen hier is niets aan te doen. Deze veranderingen gaan gevolgen hebben. Ik denk dat de meeste 
mensen niet weten hoe groot deze veranderingen zullen zijn. Persoonlijk vond ik de gevoelswaarde van de seminarie te 
positief. Ik denk dat we nog zware jaren tegemoet gaan. De tijd dat we economische konden slabakken omdat er toch geen 
echte concurrentie is, is voorbij.  

 Voor enkelen onder ons duurde het seminarie te lang, werd van de hak op de tak gesprongen, werd te intellectuele taal 
gebruikt en was er te weinig kans voor interactiviteit. (6 reacties op de 269) 

 Misschien heb ik wel nog een idee om meer de luisteraars erbij te trekken, het 'persoonlijker' maken. Het is nu wel al goed 
maar ik denk als je het nog meer doet, dat het misschien nog boeiender wordt en dat de luisteraars er nog meer van 
onthouden. Dit kan je misschien doen door meer persoonlijke vragen te stellen aan het publiek.  

 

Aanbeveling van de coördinator van de seminaries voor meer interactiviteit 
Leerlingen - en leerkrachten - ‘leren’ uit de media bijna uitsluitend de negatieve effecten van de mondialisering. Het seminarie 
biedt een positief perspectief. De onverwachte confrontatie met deze ‘andere’ waarheid verhindert soms een sereen debat. Een 
voorafgaande kennismaking, door zelfstudie, met de positieve kansen geboden door de mondialisering en de competenties 
nodig om deze in de praktijk te brengen laat meer tijd over voor interactiviteit en kan de sereniteit van het debat stimuleren. 

 


