Bent u de
opdrachtgever die
wij voor onze
leerlingen zoeken?
► Werkt u voor een kleinschalige stichting in een ontwikkelingsgebied?
► Heeft uw organisatie vragen waarvoor u zelf niet voldoende tijd of
deskundigheid heeft?
► Durft u het aan om leerlingen uit 5/6 vwo deze vragen voor te leggen en
verrast te worden door hun werk?
► Vindt u het leuk uw opdrachtnemers te ontmoeten op de startdag eind
september/begin oktober 2017 en bij het presenteren van de resultaten eind
maart 2018?
Dan is een samenwerking met Worldschool wellicht interessant voor u!

Het Worldschool Network bestaat uit 35 Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs,
ontwikkelingsorganisaties, universiteiten en experts.
Leerlingen doen onderzoek voor hun profielwerkstuk met als doel hen te betrekken bij
ontwikkelingssamenwerking, hun wereld te vergroten en hen de gelegenheid te geven een bijdrage
te leveren aan een betere wereld.
De opdrachten waar scholieren aan kunnen werken zijn heel divers: van marktonderzoeken,
educatieve projecten, het verrichten van chemisch onderzoek, technische ontwerpen, onderzoek
t.b.v. voorlichtingscampagne’s en vele andere!
De tijdsinvestering voor een opdrachtgever is beperkt. Voor het schrijven van een opdracht hebben
wij wat achtergrondinformatie over de stichting, de projecten en een aantal foto’s nodig (in het
Nederlands) en natuurlijk (eventueel in ruwe vorm) wat u graag uitgezocht zou willen zien en wat het
belang daarvan is. Ons redactieteam buigt zich daarna over de opdracht en legt u eventueel
voorstellen voor. Zodra een school voor een opdracht heeft gekozen, zal een team van scholieren
zich via de email voorstellen en u af en toe wat vragen stellen over de lokale situatie. Maar u bent
nadrukkelijk niet de begeleider. Twee ontmoetingen zijn van groot belang. Elk jaar is er eind
september/begin oktober een startdag. En het werk eindigt op het landelijk leerlingcongres eind
maart. Daar zijn opdrachtgevers (of hun vertegenwoordigers bij aanwezig.

Technische opdrachten uit Burkina Faso?
Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar technisch-wetenschappelijke
opdrachten. Al zijn wij uiteraard ook blij met andere opdrachten.

Huib Povel van de Stichting Steun Sahel Projecten is al vele jaren als opdrachtgever deelnemer aan
het Worldschool Network. Hier zijn samenvattingen van opdrachten die leerlingen voor hem
hebben uitgevoerd.
How can we improve the already existing design of the Sahel water pyramid?It is clear that
solving the water issue resulting from climate change will become more and more
important to people in Burkina Faso in the future. How can we improve the already
existing design of the Sahel water pyramid?
Silting problems and an important water well. What is the best solution for the silting of
the water well?
Ook de Stichting ASAP werkt in Burkina Faso. Nicola von Behr en Hervé Millet zijn opdrachtgevers
voor deze twee opdrachten:
Re-usable menstrual pads for school girls to decrease absenteeism during their period
‘Cyber villageois’
We would like to generate electricity for this community centre through solar energy and
would like to ask Worldschool students to design a system for us.

Belangstelling? Meer informatie?
Stuur s.v.p. een e-mail naar Koviljka Pajcin van Worldschool: k.pajcin@worldschool.nl
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