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Bijlage Anl. Referentietermen

B1. Inleiding
Ontwikkelingseducatie zoals het ondersteund wordt door DGD, kan zeer verschillende
vormen aannemen, zowel of het vlak van de activiteiten als op dat van begunstigden of
financieringswijzen. Dit domein was in het verleden het voorwerp van studies en
gefragmenteerde evaluaties maar werd nooit in zijn geheel geëvalueerd.
Onder de studies en evaluaties die werden uitgevoerd rond ontwikkelingseducatie (OE)
kunnen we de volgende opnoemen:
Informatiecampagnes over de projecten en programma’s van het Belgisch
Overlevingsfonds (Juni 2011);
Programma Annoncer la Couleur – Kleur Bekennen;
Infocyclus programma;
Onderzoek platform PULSE (2009-2013) aangestuurd door HIVA;
De Peer review van België door het Global Education Network Europe (GENE);
De talrijke studies en evaluaties uitgevoerd door de federaties en actoren zelf.
Laten we erop wijzen dat een deel van bovenstaande werken gefocust was op OE in het
formeel onderwijs.
Ondanks het bestaan van deze talrijke documenten, heeft de nota over de
“evaluatienoden van de DGD”, dat gevalideerd werd in een Strategisch Comité,
ontwikkelingseducatie benadrukt als thema voor een diepgaande evaluatie gericht op de
effecten van OE op de doelgroepen met het zicht op het formuleren van aanbevelingen
om hen beter te bereiken. De vraag bestaat erin deze evaluatie in te bouwen in het
perspectief van het opnemen van ontwikkelingseducatie in de context van Agenda 2030
en de Sustainable Development Goals.
Daarnaast
heeft
de
Beleidscel
van
Vicepremier
en
Minister
van
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, zijn voorkeur gegeven
voor een evaluatie waarvan de resultaten snel beschikbaar moeten zijn, en waarvan de
scope beperkt is tot de jaren 2014-2017 en tot twee bepaalde budgetlijnen.
De punten die van belang zijn voor de NGO federaties (Ngo federatie en ACODEV) en
hun opmerkingen tijdens onze gesprekken en over een eerste versie van deze
referentietermen werden eveneens opgenomen. Verscheidene paragrafen haalden
bovendien hun inspiratie uit de Gemeenschappelijke Contextanalyse “Noordwerking” en
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader.

B2. Context
B2.1. De evolutie in de rol ontwikkelingseducatie
De actoren van ontwikkelingseducatie (OE) moeten hun interventiemodaliteiten
aanpassen aan de veranderingen die de theorieën en paradigma’s over
ontwikkelingssamenwerking ondergaan. Ontwikkelingseducatie is op die manier
geëvolueerd van het geven van informatie over ontwikkelingsproblemen in de Derde
Wereld tot acties in ontwikkelingseducatie in de brede zin van het woord zoals verstaan
in de gezamenlijke definitie van de Federale Overheid en de NGO’s, als deel van
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educatie tot wereld burgerschap met als algemeen doel bij te dragen tot een meer
rechtvaardige wereld gebaseerd op democratische waarden. 1
Sinds de jaren 90-2000 is de gedachtegang geëvolueerd van een Noord/Zuid logica,
waarin hulp aan het zuiden centraal stond, naar een globalere gedachtegang gericht op
het mobiliseren van actoren in het Noorden en in het Zuiden die het universeel karakter
van huidige kwesties in de verf zet. Deze universele visie werd in de voorbije decennium
verder beklemtoond en brengt veranderingen in OE mee. We evolueren naar educatie
voor wereldburgerschap toe door het verkennen van nieuwe methodes en inhoud die een
kritisch inzicht van het model van globalisatie vergemakkelijken en de onlosmakelijke
linken bevestigen tussen ontwikkeling, justitie, gelijkheid van kansen en mensenrechten.
Ontwikkelingseducatie
bevordert
een
bewustzijn
van
medeverantwoordelijke
wereldburgerschap, zowel lokaal als internationaal geëngageerd. De interventiewijzen
worden gekenmerkt door het versterken van het netwerken en alliantievorming tussen
Noord en Zuid organisaties, pleidooicampagnes en sociale mobilisatie en door het
experimenteren met nieuwe vormen van engagement.
In de context van de Verenigde Naties zijn de landen het Programma voor duurzame
ontwikkeling tegen 2030 aangegaan. (UN Top van 25 september 2015). De duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) hebben als
roeping de traditionele kloof tussen Noord en Zuid te overstijgen door van toepassing te
zijn op alle landen, ongeacht hun rijkdom of ontwikkeling. Ze evolueren naar een
wederzijdse Noord-Zuid afhankelijkheid en zijn niet meer gericht op bipolaire relaties
tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, terwijl ze rekening houden met de
rol die opkomende landen spelen in de opbouw van een multipolaire wereld.
Bovendien is ontwikkelingseducatie, in het kader van de SDG’s, niet alleen een
middel om de doelstellingen te behalen maar een doelstelling op zich.
Doelstelling 4.7 stelt: « Tegen 2030, ervoor zorgen dat alle leerlingen de nodige
kennis en vaardigheden opdoen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere
door onderwijs voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame levenswijzen, voor
mensenrechten, gendergelijkheid, het bevorderen van een cultuur van vrede en
geweldloosheid, voor wereldburgerschap en het waarderen van culturele diversiteit en de
bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling.”

B2.2. evolutie van de terminologie
Een gemeenschappelijke definitie werd uitgewerkt door vertegenwoordigers van de
federale autoriteiten en van de Belgische NGO’s: “Ontwikkelingseducatie maakt deel uit
van educatie tot wereldburgerschap. Het algemene doel hiervan is bij te dragen tot een
meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op democratische waarden. Bij
ontwikkelingseducatie staan de Noord-Zuidrelaties centraal.” De terminologie blijft
echter evolueren. Internationaal hebben deze termen niet altijd dezelfde betekenis als in
België. De termen zijn bovendien dikwijls onderling verwisselbaar.
Op verschillende niveaus wordt er nagedacht over een definitie die gemeenschappelijk
aanvaardbaar is voor deze termen. Sinds het accent in de praktijk meer en meer ligt op
veranderingen in houding en gedrag, en niet meer op kennisoverdracht, moeten de
definities van ontwikkelingseducatie dit weerspiegelen. Het belang van duidelijke
definities werd aangekaart als voorwaarde om de vooropgestelde doelstellingen te
bereiken en om efficiënte en nuttige M&E systemen te ontwikkelen.
Sinds 2014 maakt ontwikkelingseducatie deel uit van een wettelijke definitie (zie
verder). Deze definitie geeft meer details maar is niet tegenstrijdig met de definitie van
de strategienota. Omdat deze definitie uit de wet komt kan men er moeilijk onderuit.

1

Strategienota ontwikkelingseducatie, bijlage 1
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B3. Wettelijk en strategische kader voor de
ontwikkelingseducatie programma’s
B3.1. Wetten en Koninklijke Besluiten
De wet van 9 januari 2014 die de wet van 19 maart 2013 over
Ontwikkelingssamenwerking wijzigt heeft ontwikkelingseducatie in artikel 2 ingeleid
als volgt: « In deze wet wordt verstaan onder :
6° /6 "de ontwikkelingseducatie" : het geheel van de acties die als doel hebben :
a) het globaal inzicht in de internationale problematiek en de ontwikkelingsproblematiek
te bevorderen en de kritische meningsvorming te stimuleren;
b) een verandering van waarden en gedragingen teweeg te brengen, zowel op
individueel als op collectief vlak, ten voordele van een meer rechtvaardige en solidaire
wereld;
c) de actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal en globaal niveau aan te
moedigen, ten voordele van een meer rechtvaardige en solidaire wereld.
Deze acties omvatten het politieke pleidooiwerk en de capaciteitsopbouw van de actoren
van internationale solidariteit;
De evaluatie zal logischer wijze de wettelijke definitie gebruiken. De gebruikte
terminologie gaat in de zin van de lopende reflecties die het accent meer en meer leggen
op sociale veranderingen, veranderingen in houdingen en gedrag en niet meer enkel op
kennisoverdracht.
Deze definitie brengt zonder ambiguïteit acties zoals het Infocyclus of de vorming van de
Junior Assistenten onder in Ontwikkelingseducatie.
6° /7 "de gemeenschappelijke contextanalyse" : b) voor ontwikkelingseducatie : de
analyse van het landschap van ontwikkelingseducatie, van haar actoren, van de
educatieve benaderingen en van de doelgroepen, opgemaakt door meerdere ANGS
vertrekkende van hun eigen analyses en gelijkaardige oefeningen die door andere
actoren over deze thematiek werden gerealiseerd;
De wet van 16 juni 2016 die de wet van 19 maart 2013 over
Ontwikkelingssamenwerking wijzigt definieert:
6° /4 "de koepel" : de organisatie van de civiele maatschappij waarvan de leden andere
organisaties van de civiele maatschappij zijn die actief zijn op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking;
6°/5 "het gemeenschappelijke strategische kader" (GSK) : het geheel van strategische
keuzes die gezamenlijk worden gemaakt door de erkende organisaties in een land of
over een thema, op basis van een gemeenschappelijke contextanalyse;".
De wet van 16 juni 2016, het KB van 11 september 2016 over niet-gouvernementele
samenwerking, et het KB van 25 a 2014 over de subsidiering van de nietgouvernementele actoren hebben het over ontwikkelingseducatie in de context van
accréditatie- en erkenningsvoorwaarden.

B3.2. Het strategisch kader van ontwikkelingseducatie
De strategienota “ontwikkelingseducatie” benadrukt het beter begrip voor wederzijdse
afhankelijkheid op wereldniveau door ontwikkelingseducatie te verstaan als onderdeel
van
wereldburgerschapseducatie:
vredeseducatie,
milieueducatie,
mensenrechteneducatie, etc.
Deze nota dateert van 2012 terwijl de context heel snel evolueert. Het blijft evenwel een
belangrijke referentie voor de evaluatie. De nota voorziet vier complementaire
werkmethodes:
-

voor een groot deel van de uitvoering van de acties rond ontwikkelingseducatie
een beroep doen en steunen op derde organisaties die ervaring op het terrein
hebben en partners zijn;
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-

het overleg en de coördinatie tussen de actoren in België onderling, met de
overheidsinstanties en tussen de overheidsinstanties onderling in goede banen
leiden;

-

de Noord-Zuidpartnerschappen
opwaarderen;

in

de

boodschappen

-

de resultaten van de
controleren/opvolgen.

op

het

gebied

acties

van

en

de

methodes

ontwikkelingseducatie

Drie prioriteiten zijn vastgelegd:
-

Het beogen van doelgroepen met multiplicatoreffect en van de jongeren.

-

Het
vooropstellen
van
de
prioritaire
thema’s
van
de
Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.

-

Het bevorderen van de samenwerkingsverbanden, de complementariteit en de
synergiën tussen de actoren in België onderling en tussen laatstgenoemden en de
actoren van het Zuiden.

B3.3. De gemeenschappelijke contextanalyse
Een contextanalyse gemeenschappelijk aan alle actoren van de civiele
maatschappij zoals bepaald in artikel 2, 6°/7 b) werd uitgevoerd voor de “Noordacties”.
Conform KB van 25 april 2014 over de subsidiëring van de actoren van de nietgouvernementele samenwerking bevat deze GCA:
1. Een beschrijving van de manier waarop de gemeenschappelijke contextanalyse
tot stand is gekomen en van het deelnameproces van de betrokken NGA’s en
andere partners bevoegd in ontwikkelingseducatie;
2. Een beschrijving van de manier waarop de gemeenschappelijke contextanalyse
rekening houdt met de strategienota ontwikkelingseducatie;
3. Een analyse van ontwikkelingseducatie in België in zijn verschillende
componenten
en
de
manier
waarop
het
gekoppeld
wordt
aan
wereldburgerschapseducatie;
4. Het identificeren van de voornaamste actoren van ontwikkelingseducatie en hun
interventies;
5. Het
identificeren
van
de
relevante
actoren
met
betrekking
tot
ontwikkelingseducatie;
6. Een overzicht van de programma’s, projecten, synergieprojectie gevoerd door de
NGA’s gedurende de voorbije vijfjarige periode op het vlak van
ontwikkelingseducatie;
7. Het identificeren van toekomstige interventietypes en van doelgroepen voor elke
NGA, rekening houdend met 5° ;
8. Een analyse van de risico’s en opportuniteiten per type interventie.

B3.4. Het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK)
Conform de wet die de wet van 19 maart 2013 betreffende ontwikkelingssamenwerking
wijzigt, beschrijft het Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) het geheel van
strategische keuzes gezamenlijk gemaakt door de geaccrediteerde organisaties op basis
van de gemeenschappelijke contextanalyse.
Het document onderscheidt 4 strategieën naargelang actietypes/ doelgroepen:
Onderwijs in het Franstalig schoolmilieu;
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Onderwijs in het Nederlandstalig schoolmilieu;
Interventies voor publiek van eerste en tweede linie;
Pleidooi
We trekken de aandacht op het feit dat de GCA en het GSK werden opgesteld naar het
einde van de periode onder evaluatie toe. Men zal er dus vooral rekening mee moeten
houden voor het formuleren van de aanbevelingen.

B4. doelstellingen van de evaluatie
De evaluatie heeft volgende doelstellingen:
1. Een
beter
beeld
schetsen
van
de
doeltreffendheid
van
onze
ontwikkelingseducatie en eventuele pistes aanreiken om die te verbeteren.
2. Gebruik van de evaluatieresultaten, in het bijzonder van de “good practice” om
de reflecties en oriëntaties voor de toekomstige ontwikkelingseducatie
programma’s te ondersteunen (‘evidence based decision making’ mogelijk
maken).

B5. Voorwerp en scope van de evaluatie
B5.1. Voorwerp van de evaluatie
De volgende interventies, gefinancierd of medegefinancierd door de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, zijn allen het voorwerp van deze evaluatie: Interventies in
de PRISMA database van de FOD geklasseerd onder de DAC sectorcode 99820
« sensibilisering voor ontwikkeling (niet toegewezen volgens sector)- uitgaven in
donorlanden
met
als
doel
de
sensibilisatie
en
de
belangstelling
voor
ontwikkelingssamenwerking te versterken (brochures, exposés, onderzoeksprojecten,
etc.) »

B5.2. Scope van de evaluatie
De scope van de evaluatie bepaalt wat er precies, in het brede en complexe thema
ontwikkelingseducatie, onderworpen zal worden aan een gedetailleerde studie, na het
opstellen van een staal van interventies.
De evaluatie zal in twee opeenvolgende fases verlopen, zoals vermeld in punt 6
(organisatie) van deze referentietermen. Elke fase zal gericht zijn op verschillende,
complementaire scopes.
Zoals hieronder wordt aangeduid, zal de analyse van de interventies zich beperken tot
de periode 2014-2017. De observaties van de resultaten kan echter over een langere
periode lopen.2

B5.2.1. Scope van fase 1
Een staal van case studies gekozen onder de interventies die een subsidie kregen tussen
2014 en 2017, gefinancierd op de volgende budgetlijnen:
Basisallocatie 14.54.28.12.11.21 – Sensibilisering en informatie van de
Belgische bevolking over internationale ontwikkeling (overheidsinitiatieven).

2

Het is bijvoorbeeld mogelijk om personen te interviewen die zich minder recente acties herinneren of personen
die reeds sinds voor 2014 actief zijn in ontwikkelingssamenwerking.
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Basisallocatie 14.54.28.33.00.29 – Sensibilisering en informatie van de
Belgische bevolking over internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven
van derden).

Een Excel file die de lijst met gedekte interventies bevat is beschikbaar in de bijlage van
deze referentietermen.

B5.2.2. Scope van fase 2
Een staal van case studies gekozen onder de interventies die een subsidie kregen tussen
2014 en 2017, gefinancierd op de volgende budgetlijnen:
Basisallocatie
14.54.20.35.60.71 – toelagen aan niet-gouvernementele
organisaties - projectfinanciering geïntegreerd in een strategisch kader
-

Basisallocatie 14.54.20.35.60.72– ondersteuning aan de bijdrage van de
organisaties van de civiele maatschappij en van de institutionele actoren in de
realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders.

En
Gekozen door de consultants/evaluatoren rekening houdend met de volgende prioritaire
interventiedomeinen:
Door DGD en de NGA’s:
o Pleidooi activiteiten in de brede zin van het woord en evenals hun
coherentie; breder dan politieke lobbying, de koppeling tussen
sensibilisatie, mobilisatie, pleidooi en de communicatie met het brede
publiek.
o De link met de acties en partners in het Zuiden, met het zicht op het
depolariseren van Noord-Zuid relaties zoals voorzien in de SDG’s;
o de link met de inlevingsprogramma’s;
o Het opnemen van gender kwesties;
o De grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de acties die in partnerschap
worden uitgevoerd omwille van synergie of complementariteit; 3
-

Door DGD :
o De relevante “Noord” acties van de andere actoren dan de NGO’s.
Voor de NGA’s :
o De
link
tussen
ontwikkelingseducatie
en
de
diaspora
en
migrantenorgansaties;
o De specialisatie van de actoren in bepaalde domeinen (bijvoorbeeld
kinderrechten);
o De invloed van vrijwilligers/contactpersonen (de sociale basis) in
sensibiliseringscampagnes;
o De link tussen de profit en non-profit sectoren (onder andere fair trade);
o De interventies in het onderwijs. Wat deze interventies betreft zal men
rekening moeten houden met de reeds bestaande studies/evaluaties,
waaronder de evaluaties die werden uitgevoerd of nog lopen door de
sector zelf.

Een Excel file die de lijst met gedekte interventies bevat is beschikbaar in de bijlage van
deze referentietermen.
3

Deze acties bestaan officieel pas sinds de uitvoering van het Gemeenschappelijk strategisch kader in 2017
maar bestonden al langer in de praktijk.
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B6. Organisatie van de evaluatie
B6.1. Fasering
Zoals hierboven werd aangeduid, moet de evaluatie in 2 fases verlopen die verschillen in
scope en uitvoeringstermijn:
Fase 1 gaat over de budgetlijnen vermeld in punt B5.2.1. Het voorlopig
eindrapport van deze eerste fase moet absoluut beschikbaar zijn voor 1 januari
2018.
Fase 2 gaat over de budgetlijnen vermeld in punt B5.2.2. Het voorlopig
eindrapport van deze tweede fase moet beschikbaar zijn voor 30 juni 2018 om
het dialoog tussen de DGD en de Organisaties van de Civiele Maatschappij te
kunnen voeden.

B6.2. De stappen in de verschillende fases
Bepaalde stappen kunnen zich gelijktijdig afspelen voor beide fases.

B6.2.1. Documentaire studie
De documentaire studie bestaat erin de verschillende geschreven documenten en andere
bestaande
communicatievormen
over
de
verschillende
programma’s
van
ontwikkelingseducatie gefinancierd of medegefinancierd door de Belgische OS te
verzamelen en analyseren. De Administratie beschikt over volgende documenten:
De verschillende dossiers voor de aanvraag van financiering en de Besluiten die
eruit voortvloeien;
De bestaande programma’s en actieplannen;
Bepaalde narratieve en financiële rapporten met betrekking tot acties van
ontwikkelingseducaties;
Evaluaties van individuele actoren: Er bestaan talrijke evaluaties. Voor de
huidige evaluatie zal het nodig zijn alle evaluaties te verzamelen van interventies
die plaatsvonden tussen 2014-2017.
Een aantal andere documenten (persartikels, rapporten, verslagen, …).
Voor elke case study zal de consultant zelf de relevante documentatie vragen bij de
verschillende betrokken partijen.
Tijdens de documentaire studie fase, moeten de consultants zich eveneens familiariseren
met de nationale en internationale literatuur rond het thema waarvan een nietexhaustieve lijst beschikbaar is op het punt 11.

B6.2.2. Interviews
De interviews zullen eventuele documentaire lacunes opvullen maar ook de meningen
van de actoren innen over de case studies om zo de doelstellingen van de evaluatie te
halen.
Te contacteren personen:
De Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking (Danny
Verspreet en/of Katrien Degrauwe);
De Bijzondere Evaluator van de Belgische OS (Cecilia De Decker) en de leden van
de Dienst Bijzondere Evaluatie S4 (Aude Verbeke, Karel Cools) ;
De diensthoofd (Mara Coppens) en leden van dienst D3.1 “ontwikkelingseducatie”
van DGD;
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-

-

De verantwoordelijken van de verschillende Ontwikkelingseducatieprogramma’s
binnen BTC (hoewel de programma’s ‘Annoncer la couleur- Kleur
bekennen en ‘Infocyclus’ geen deel uitmaken van de scope van deze
evaluatie);
De verantwoordelijken voor ontwikkelingseducatie binnen ACODEV (Magali Lucy)
, Ngo-federatie (Annemie Demedts) en de institutionele actoren.
De personen die betrokken waren in ontwikkelingseducatieprogramma’s in het
verleden en die nog beschikbaar zouden zijn;
De verantwoordelijken voor de “Noord” acties in de organisaties die deel
uitmaken van de case studies;
De verantwoordelijken van partnerorganisaties die op een relevante manier
betrokken zijn in het Zuiden (per E-mail, telefoon of Skype) (bv. Voor de
inlevingsprogramma’s).

B6.2.3. Enquêtes
Naargelang de aard van de acties zal het niet altijd mogelijk zijn om kwantitatieve
gegevens over resultaten te bekomen.
Een enquête is echter aangewezen
o
o

Voor elke case study waarvoor een lijst van deelnemers beschikbaar is met hun
contactgegevens (telefoonnummers en/of e-mail).
Voor elke case study waarvoor de doelgroep het “brede publiek” is (telefonische
enquêtes).

Een retro-enquête zal eveneens uitgevoerd moeten worden bij een willekeurige staal van
personen
die
professioneel
betrokken
zijn
(of
zijn
geweest)
in
ontwikkelingssamenwerking of, breder gezien, in het bereiken van de SDG doelstellingen
(zowel in het Noorden als in het Zuiden) om te achterhalen in welke mate de acties van
ontwikkelingseducatie aan de oorsprong liggen van hun engagement/roeping.
De methode moet in elk geval de eindbegunstigden opnemen.
De enquêtes kunnen eventueel uitbesteed worden aan een gespecialiseerde organisme.

B6.2.4 Rapportering
Voor de eerste fase worden een voorlopig eindrapport en een definitief eindrapport
gevraagd.
Voor de tweede fase worden een tussentijdse rapport (vóór de enquêtes), een voorlopig
eindrapport en een definitief eindrapport gevraagd.
De twee eindrapporten (één voor elke fase) zullen vooral betrekking hebben op de
vaststellingen, geleerde lessen, conclusies en aanbevelingen. De volgende thema’s
moeten absoluut aan bod komen:
o De 5 evaluatiecriteria. Welke acties van ontwikkelingseducatie zijn het meest
relevant, doeltreffend, efficiënt, duurzaam en hebben het meeste impact; ook
welke acties zijn het minder?;
o De elementen die het mogelijk maken de evaluatiedoelstellingen te halen;
o De coherentie op het vlak van beleid, doelstellingen, actoren en acties;
o Het antwoord op de evaluatievragen;
o Het focussen op de doelgroepen (in het Noorden en Zuiden).
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B7. Methodologie
B7.1 Moeilijkheden verbonden aan het voorwerp van de evaluatie
De aard van de acties zelf, die één of meerdere boodschappen gebruiken teneinde
gerichte veranderingen teweeg te brengen in individueel of collectief gedrag, zorgt
ervoor dat het antwoord van de doelgroep niet altijd overeenstemt met de
verwachtingen van de interventielogica/veranderingstheorie. In deze context, meer dan
elders, is de veranderingstheorie “theoretisch”, niet altijd voorspelbaar en niet altijd
lineair. Collectieve gedragsverandering (sociale verandering), geïnspireerd door acties
die zich richten op een deel van het brede publiek, vindt slechts plaats op lange termijn
en is, bovendien, moeilijker te meten.
Daarom trekt de aanbestedende overheid de aandacht van de inschrijvers op het belang
van het gebruiken van een methodologie die aangepast is aan de specificiteit van
Ontwikkelingseducatie.
Het “achtergrond lawaai” is luid, complex en varieert in de tijd. Het zijn bijvoorbeeld de
ontwikkelingseducatie activiteiten die door internationale actoren (Europese Commissie,
de wereldvoedseldagen, internationale dag van de vrouw,…), humanitaire crisissen, de
aankomst van vluchtelingen, fiscale voorwaarden, de sociale netwerken, de goede
voorbeelden, de slechte voorbeelden en fiasco’s die een buzz veroorzaken op het
Internet, …
Acties die mogelijk een breed publiek en een wijde geografische zone bereiken, bereiken
niet alleen het doelpubliek. Dit is bijvoorbeeld het geval voor tv- en radioprogramma’s.
Anders gezegd, hoe breder de “dekking” van de boodschap, hoe minder/variabeler de
diepgang.
In België is onderwijs een bevoegdheid van de gemeenschappen. Ontwikkelingseducatie
moet dus, voor interventies in het schoolmilieu, de kanalen van deze autoriteiten
gebruiken en dit terwijl ontwikkelingssamenwerking nog vooral een federale
bevoegdheid is.
Deze moeilijkheden maken het haast onmogelijk om conclusies te trekken over welk deel
van de resultaten specifiek toe te kennen zijn aan de geëvalueerde acties. Een
beoordeling over de bijdrage en in sommige gevallen de graad van bijdrage kan wel
redelijkerwijze verwacht worden

B7.2 Methodologisch voorstel
Het methodologisch voorstel zal op een geloofwaardige manier moeten aantonen hoe de
consultants te werk zullen gaan om de evaluatiedoelstellingen te halen, de evaluatie
nuttig te maken en om resultaten aan te reiken die beantwoorden aan de
kwaliteitsstandaarden voor de evaluatie van ontwikkelingssamenwerking bepaald door
het Development Assistance Committee van de OESO.
Het methodologisch voorstel moet minstens de volgende elementen bevatten, zonder
evenwel hiertoe beperkt te zijn:
Een voorafgaande analyse van de evalueerbaarheid. Deze analyse zal de
voornaamste voorwaarden en beperkingen moeten aanhalen waarmee de
evaluatie geconfronteerd zal worden in het bereiken van de doelstellingen en in
het zoeken naar antwoorden op de gestelde evaluatievragen. De consultant moet
eveneens aangeven hoe hij de problemen van evalueerbaarheid die hij vaststelt
zal oplossen.
-

De algemene theoretische/methodologische aanpak die de evaluatie zal leiden.
De evaluatoren stellen hun aanpak voor rekening houdend met de limieten in tijd
(zie deadlines voor fases 1 en 2) en beschikbare middelen ( geschat

tussen

200 en 250 mandagen) die door deze referentietermen worden opgelegd.
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De methodologische aanpak zal eveneens moeten uitleggen hoe de evaluatoren
de transversale thema’s zoals gender, mensenrechten of duurzame ontwikkeling
zullen opnemen in hun analyse.
-

Omdat deze evaluatie in 2 fases zal verlopen, met elk een verschillende scope,
zullen
de
consultants
ten
minste
één
veranderingstheorie
moeten
opbouwen/wederopbouwen voor de interventies van fase 1 en ten minste één
veranderingstheorie voor de interventies van fase 2. Van belang is hier dat men
rekening houdt met het feit dat ontwikkelingseducatie een complex, over het
algemeen niet-lineair proces is. Voor fase 2 zou het interessant zijn als de
evaluatie de verschillende referentiekaders van de actoren zou in acht nemen,
zoals het 7-E model, en de veranderingstheorie gedetailleerd in de
gemeenschappelijke contextanalyse “Noord”
zou bestuderen (zie p. 17 en
verder).

-

Steekproef proces. Het voorstel zal het proces en de criteria uiteenzetten voor het
opstellen van de steekproef van case studies, evenals het aantal case studies, en
dit voor fase 1 en fase 2, in de tijds- en middelenlimieten van deze
referentietermen.

-

Een voorstel voor een analysekader/evaluatiematrix die de evaluatievragen en
hun uitwerking in deelvragen, de beoordelingscriteria, middelen en
informatiebronnen opneemt. De matrix is een hulpmiddel voor het uitvoeren van
de evaluatievragen maar vervangt in geen geval de theoretische/methodologische
aanpak die deze evaluatie moet aansturen. Deze laatste zal op een duidelijke,
gedifferentieerde manier weergeven moeten zijn in het voorstel.

-

Een beschrijving van de evaluatietechnieken die zullen gebruikt worden om de
nodige gegevens in te zamelen, te klasseren, te analyseren en voor te stellen. De
technieken zullen coherent moeten zijn met de methodologische aanpak en
aangepast aan de aard van de informatie waarover men hoopt te beschikken om
de verschillende evaluatievragen te beantwoorden. Het voorstel zal op een
specifieke en duidelijke manier de bijdrage, relevantie, complementariteit en
noodzaak van elke techniek moeten aantonen. Hierbij moeten de consultants
vermijden in generieke beschrijvingen van deze technieken te vervallen daar deze
goed gekend zijn door de aanbestedende overheid (interviews, enquêtes, focus
groepen, etc.) onder de weerhouden technieken, zal de evaluator verplicht een
exhaustieve herziening van de beschikbare documentatie, de case studies, de
meta-evaluatie van bestaande evaluaties en interviews opnemen.

Ten minste voor fase 2 zal de consultant kwantitatieve methodes combineren met
kwalitatieve;
dit
veronderstelt
specifieke
gegevensverzamelingstechnieken
en
analyseprocedures om voldoende nauwkeurige, robuuste, juist uitgelegde en
genuanceerde informatie te verschaffen.

B7.3. Evaluatievragen
Onderstaande vragen worden ter voorbeeld gegeven en zijn niet exhaustief of opgelegd.
Zoals gezegd, moet de offerte van de consultants een evaluatiekader/evaluatiematrix
voorstellen die de evaluatievragen en hun deelvragen bevat evenals beoordelingscriteria,
middelen en informatiebronnen.
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B7.3.1. Relevantie
Rekening houdend met de context,
Relevantie van de interventiedomeinen/interventie aanpakken die nog niet
helemaal door de actoren werden geïntegreerd zoals bijvoorbeeld, de Noord-Zuid
partnerschappen, migratie, gender en in het algemeen de ontluikende SDG’s.
Welke type acties in ontwikkelingseducatie zijn het meest relevant?
Tot welke doelgroepen moet OE zich prioritair richten?
Moet men de “wees” publieken zoals geïdentificeerd door het PULSE platform
proberen te bereiken?
Welke actoren en partners zijn het meest relevant?
Relevantie van pleidooi acties. Wat willen de NGA’s bereiken in termen van
pleidooi?

B7.3.2. Doeltreffendheid
-

Wat zijn de resultaten in termen van output en outcome van de verschillende
actiemodes, doelgroepen, actoren en partners in de geselecteerde case studies?
Hoe kan men doeltreffendheid van pleidooi interventies verzekeren?

B7.3.3. Efficiëntie
-

Werden de gebruikte financiële, materiële en personeelsmiddelen zuinig omgezet
in resultaten?
Welke type acties behalen de meeste resultaten voor geïnvesteerde middelen?
Met welke doelgroepen en welke actoren?

B7.3.4. Duurzaamheid
-

-

-

Wat blijft er na 2 jaar, 5 jaar en 10 jaar over bij personen die het doel
uitmaakten van een ontwikkelingseducatie actie (qua kennis, houdingen,
gedrag)4 ?
Welke middelen garanderen een zekere duurzaamheid? (lessons learned) (de
doelstelling is om een beter zicht te krijgen op wat werkt/niet werkt, om als
administratie een standpunt te kunnen innemen)
Kan men in ontwikkelingseducatie exit-strategieën uitdenken en hen integreren in
de interventielogica’s?

B7.3.5. Impact
-

4

Kan men een impact afleiden uit de verschillende gekozen actiemodes, actoren en
partners in de scope van deze evaluatie5 ?
Welke impact kan regionale, nationale pleidooi in ontwikkelingseducatie hebben
op Europees, internationaal niveau?

Deze vraag moet verstaan worden in de zin van punt 5.2, §3 en de voetnoot2.

5

Idem
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B7.3.6. Coherentie
-

-

Zijn de doelstellingen, zoals ze geformuleerd zijn in de programma’s en
actieplannen, coherent met de doelstellingen van de wetgever, de politieke
autoriteiten, de Administratie?
Komen de doelstellingen van de interventies overeen met de door België
vastgelegde prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking? Maar ook met
milieubescherming, migratiebeleid, gendergelijkheid, internationale handel,
energie, etc.?

B8. Beheer van de evaluatie
B8.1. De leidend ambtenaar
De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) is belast met de overheidsopdracht van de
evaluatie en met de administratieve omkadering van het contract. De dienst
vertegenwoordigt de aanbestedende overheid en is als dusdanig leidend ambtenaar voor
de evaluatie. In die hoedanigheid controleert de leidend ambtenaar de conformiteit van
de evaluatie (op basis van het wettelijk kader en het bestek), maar ook de kwaliteit van
de procedure en de resultaten van de evaluatie.
De leidend ambtenaar beheert het volledige evaluatieproces, van begin tot einde. In die
zin:
o is hij verantwoordelijk voor de openbare aanbestedingsprocedure (opstellen van
het bestek, gunning van de opdracht, betaalopdracht van de facturen, …);
o staat hij borg voor de conformiteit en de coherentie van de evaluatieprocedure,
vanaf de referentietermen tot de druk van het eindrapport en de verspreiding
ervan;
o coördineert en stuurt hij de activiteit van de verschillende actoren
(begeleidingscomité en evaluatieteam) ; bereidt hij de vergaderingen voor en
leidt ze, maakt de notulen op, behandelt eventuele conflicten, …;
o superviseert en verifieert hij de kwaliteit van het werk in de verschillende fasen
(hij verzekert zich er onder meer van dat de conclusies een stevige
methodologische en op feiten gebaseerde onderbouw hebben);
o staat hij borg voor het goede verloop van de evaluatie (hij vergemakkelijkt onder
andere het werk van de evaluatoren en hun toegang tot de informatiebronnen);
o staat hij borg voor de onafhankelijkheid van de evaluatoren en verzekert zich
ervan dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen en adviezen van de
betrokken partijen (opmerkingen en adviezen waar geen rekening mee gehouden
wordt, zijn het voorwerp van een met redenen omkleed antwoord van de
evaluatoren);
o keurt hij de verschillende rapporten goed op basis van een beoordelingsschema
(en geeft toestemming voor de betaling voor verleende diensten);
o organiseert hij de verspreiding van de evaluatieresultaten en verzoekt hij het
management response; hij organiseert ook de restitutiemomenten, in
samenspraak met de evaluatoren.
DBE is, als leidend ambtenaar, als enige verantwoordelijk voor de leiding (de ‘sturing’)
van het evaluatieproces.
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B8.2. De betrokken actoren
De betrokken actoren (stakeholders) zijn individuen, groepen of organisaties die
rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheden en/of belangen hebben binnen
het evaluatieproces (project, programma, sector, land, …). Ze kunnen geaffecteerd zijn
door de evaluatie of niet. Ze worden op bepaalde momenten in de evaluatie
geraadpleegd om hun advies te geven over de referentietermen en de output van de
evaluatie (onder andere over de voorlopige rapporten). In de meeste gevallen wordt hun
medewerking gevraagd bij het verzamelen van gegevens. Ze kunnen ook gehoord
worden door de evaluatoren zonder de aanwezigheid van DBE of andere betrokken
actoren. Sommige betrokken actoren kunnen bovendien deel uitmaken van het
begeleidingscomité. Wie uiteindelijk geselecteerd of uitgenodigd wordt om deel te nemen
aan het begeleidingscomité is de bevoegdheid van DBE.
Conform deze definitie is de Dienst Bijzondere Evaluatie geen betrokken actor.

B8.3. Begeleidingscomité
DBE stelt een begeleidingscomité samen dat bestaat uit de verschillende bij de evaluatie
betrokken actoren en (eventueel) onafhankelijke experts. Het begeleidingscomité ziet
toe op de kwaliteit, de geloofwaardigheid en het nut van de evaluatie. Het levert – op
basis van de beschikbare collectieve kennis – opmerkingen en advies over zowel de
voorgestelde methodologische aanpak als over de bevindingen, conclusies en
aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie. Het kan ook de informatie van de
evaluatoren vervolledigen of verbeteren.
Leden
o
o
o
o
o

van dit comité zijn (deze lijst is ter illustratie en niet exhaustief):
een lid van de beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking
minstens 2 medewerkers van DBE
de betrokken dossierbeheerders van DGD
de vertegenwoordigers van de NGO federaties en/of koepels
vertegenwoordigers van de andere actoren van de niet-gouvernementele
samenwerking
o vertegenwoordigers van BTC
o vertegenwoordigers van de NGA’s betrokken/geïnteresseerd in deze evaluatie
o andere betrokken personen

het comité wordt uitgenodigd, voorbereid en voorgezeten door de Dienst Bijzondere
Evaluatie die er de PV’s van opstelt.
Het begeleidingscomité is een “technische” werkgroep die als mandaat heeft om kritisch
na te denken over de evaluatie en pistes aan te reiken. Het heeft als taak de evaluatie te
volgen, begeleiden en vergemakkelijken. Door de diversiteit in zijn samenstelling kan het
comité het evaluatieproces verrijken door verschillende standpunten aan te reiken. Het
comité garandeert de consultants toegaand tot de relevante informatiebronnen
(documentatie, databases, personen). De leden van het comité zijn de contactpersonen
voor de diensten, directies en instellingen van wie ze lid zijn (DGD, BTC, NGA’s, etc.). Zo
lichten ze eveneens hun dienst en/of directie van het evaluatie proces en van de
evaluatieresultaten en vergemakkelijken ze de toegang tot informatie, het regelen van
de interviews, etc.
Door lid te zijn van het begeleidingscomité worden de betrokken partijen aangemoedigd
om zicht de evaluatieresultaten toe te eigenen. De Dienst Bijzondere Evaluatie zorgt
echter voor een evenwicht tussen het participatief karakter van de evaluatie en de
efficiëntie van het proces (zorgen dat de evaluatie tijdig resultaten aanlevert).
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B9. Offertevereisten
Er wordt de indieners gevraagd een korte offerte in te dienen. Het is niet nodig om de
algemene concepten van de evaluatietheorie uit te leggen.
De terminologie die in deze referentietermen gebruikt wordt is dat van DAC van de
OESO. Indien de terminologie en/of definities die in de offerte gebruikt worden niet met
die van DAC overeenstemmen, wordt gevraagd om de redenen hiervoor duidelijk aan te
geven en/of die terminologie te definiëren.
Het maximum aantal punten dat aan elk criterium wordt gegeven is aangeduid punt
A12.3.2 van deel A. De manier waarop de offertes zullen genoteerd worden voor deze
criteria is hieronder uitgelegd:

B9.1 Uitleg van de gebruikte methodologie
Dit deel moet de verschillende elementen vermeld in punt B7.2 bevatten.

B9.2. Uitleg van de gebruikte aanpak
In het deel “aanpak” moeten de indieners de praktische aspecten van deze evaluatie
voorstellen, in overeenkomst met de referentietermen en de methodologie die in de
offerte wordt voorgesteld.
Enkele belangrijke aspecten :
o de samenstelling van het team van consultants, de verdeling van de
vaardigheden en taken in het team, genderevenwicht, taalevenwicht;
o het indicatief chronogram van de evaluatie (onafhankelijk van de reële duur van
de diensten, zal de totale duur van het contract niet langer dan 10
kalendermaanden zijn);
o het aantal mandagen per consultant, per fase en per stap van de evaluatie.

B10. Deliverables van de evaluatie
B10.1. Aard van de rapporten
Volgens de planning die bij de start van de evaluatie aanvaard zal worden, zullen de
consultants, in een wijzigbare versie (Word) en niet wijzigbare versie (PDF) leveren:
o een definitieve werkplan;
o een interview gids en vragenlijsten per categorie van respondenten;
o slechts voor fase 2: een rapport na de documentaire studie (of volledig in het
Frans, of volledig in het Nederlands, of deels in het Frans en deels in het
Nederlands). Dit rapport moet een informatiefiche bevatten voor de verschillende
acties die deel uit zullen maken van de case studies.
o een voorlopig eindrapport (of volledig in het Frans, of volledig in het Nederlands,
of deels in het Frans en deels in het Nederlands)
o een definitief eindrapport in het Frans en in het Nederlands
o een synthese van maximum drie pagina’s (in het Frans en in het Nederlands).
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B10.2.
Structuur
eindrapporten:

van

de

twee

voorlopige

en

definitieve

De gedetailleerde structuur zal overeengekomen worden in de loop van de evaluatie. Het
algemeen plan van de rapporten zal volgende onderdelen bevatten:
o inhoudsopgave
o tabel met afkortingen en acroniemen
o samenvatting
o evaluatiecontext
o gebruikte methodologie en aanpak
o antwoorden op de evaluatievragen
o vaststellingen en lessen (in de zin van het DAC glossarium)
o conclusies
o aanbevelingen
o annexen
De tekstcorpus van het rapport mag de 75 pagina’s niet overschrijden, buiten de
bijlagen. Bijkomende informatie over de context, het programma of globale aspecten
van de methodologie en de analyse zal in bijlage worden geplaatst.
De bijlagen moeten het volgende bevatten :
o de referentietermen (Bijlage 1)
o de ontmoette personen
o de lijst van geraadpleegde documentatie
o de commentaren die geformuleerd werden over het voorlopig eindrapport en
waarmee de consultants geen rekening gehouden hebben evenals de redenen
hiervoor
o alle andere informatie die als basis dient voor de analyse of voor de tabellen.

B10.3 Kwaliteit
De rapporten zullen beoordeeld worden volgens een kwaliteitsrooster in gebruik binnen
de dienst verantwoordelijk voor de evaluatie. De resultaten en de analyse zullen
gedetailleerd moeten zijn; de conclusies en aanbevelingen moeten gemotiveerd worden.
Ze zullen een methodische aanpak moeten aantonen die duidelijk de sequentie van de
redenering weergeeft. De aanbevelingen, die realistisch en operationeel moeten zijn,
moeten per prioriteit gerangschikt en voorgesteld worden (en indien nodig gegroepeerd
worden). Bovendien moeten ze vergezeld zijn van een voorstelling van de verschillende
mogelijke opties en risico’s gelinkt aan elke optie.

B11. Aanbevolen literatuur (niet-exhaustieve lijst)
o
o

o

gemeenschappelijke
contextanalyse
Noord
(GCA
Noord)
2015
en
Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) 2016;
de documenten van het Global Education Network Europe (GENE), in het
bijzonder de Peer Reviews van België, Ierland, Portugal, Slovakije, Polen,
Tsjechië, Oostenrijk, Finland, Nederland, Cyprus.
De
publicaties
van
ACODEV
over
OE:

http://www.acodev.be/publications/publications-0
http://www.acodev.be/ressources/31
o Présentation de quelques caractéristiques du terrain de l’éducation à la
citoyenneté
mondiale
en
milieu
scolaire ;
Mars
2013 :
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http://www.acodev.be/system/files/ressources/13acodev-ecm_milieu_scolaireenquetes-def.pdf
Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de
personnes engagées dans les actions solidaires Etude d’impact :
http://www.acodev.be/system/files/ressources/rf-etude-impact-def_0.pdf
De website ‘NGO open boek’ : http://www.ngo-openboek.be/nl/
o

o
o

o
o

o

o

Onderzoeksplatform PULSE (2009-2013) aangestuurd door HIVA ; onder andere :
o J.VAN ONGEVALLE, B. FONTENEAU, Learning about the effects of
development education programmes, HIVA-KU Leuven, 2014;
o I. POLLET, Algemene barometer draagvlak ontwikkelingssamenwerking,
HIVA-KU Leuven, 2012;
o S. VAES, J. VAN ONGEVALLE, Development education and awareness
raising in belgium Are for-profit private actors and technical and vocational
education underserved target groups?, HIVA-KU Leuven, 2013
OECD (2015), OECD Development Co-operation Peer Reviews : Belgium 2015I,
OECD Publishing, Paris:
Belgische barometer van wereldburgerschap voor de DGD uitgevoerd door
DEDICATED, 2016. De verzamelde gegevens zijn talrijk maar de analyse is nog
niet volledig doorgevoerd. Er moet nog werk gemaakt worden van de gegevens
en van de oefening op zich.
J. VAN ONGEVALLE, H. KNIPPRATH, G. JUCHTMANS & IGNACE POLLET,
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE OP MAAT, Behoefteonderzoek in het Vlaams
secundair onderwijs, HIVA-KU Leuven, 2015.
SES, Evaluatie van de informatiecampagnes over de projecten en programma’s
van het Belgisch Overlevingsfonds2011 ;

o

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icdguidelines.pdf

o

« Strategic Communication for Development Projects – A Toolkit For Task Team
Leaders
»,:

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/toolkitwebjan20
04
http://www.gene.eu/images/documents/LW_and_EOL_on_evaluation.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/39/43/41043910.pdf
http://www.cncd.be/spip.php?rubrique149
http://www.deeep.org
http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/DE_Watch.
pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_
FR-067-00-00.pdf
http://www.euforic.org/awarenesssensibilisation/detail_page.phtml?&username=guest@euforic.org&password=999
9&groups=AWARE&workgroup=&page=recommendations&lang=fr
http://www.euforic.org/docs/200505131758518106.pdf?&username=guest@eufo
ric.org&password=9999&groups=AWARE&workgroup
http://www.educasol.org/spip.php?article53
http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/dear_evaluation2008.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/depliant-Ref-ED_b-def_.pdf
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o

o

o

http://www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/public-communicationcampaign-evaluation-an-environmental-scan-of-challenges-criticisms-practiceand-opportunities
Europese Commissie, Development Education and Awareness Raising :
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-andgovernance/development-education-and-awareness-raising_en
DFID Monitoring and evaluating information and communication for development
programmes:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icdguidelines.pdf
o

CONCORD Development Awareness raising & education: http://library.deeep.org/
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Annexe Afr. Prescriptions techniques

B1. Introduction
L’éducation au développement telle qu’appuyée par la DGD peut prendre des formes très
diverses tant sur le plan des activités que des bénéficiaires ou que des modes de
(co)financement. Ce domaine a, par le passé fait l’objet d’études et d’évaluations
fragmentées mais n’a jamais été évalué dans son ensemble.
Parmi les études et évaluations réalisées autour de la thématique de l’éducation au
développement (ED) , nous pouvons citer:
Campagnes d’information sur les projets et programmes du Fonds belge de
Survie (Juin 2011),
Programme Annoncer la Couleur – Kleur Bekennen,
Programme infocycle,…
La plateforme de recherche PULSE (2009-2013) pilotée par HIVA.
La Peer review de la Belgique par le Global Education Network Europe (GENE).
Les nombreux travaux d’étude et d’évaluation réalisés par les fédérations et les
acteurs eux-mêmes.
Notons qu’une partie de ce travail était concentré sur l’ED dans l’éducation formelle.
Malgré l’existence de ces nombreux documents, la note sur « les besoins en évaluation
de la DGD » validée en Comité stratégique de la DGD, met en évidence l’éducation au
développement comme thème pour une évaluation approfondie centrée sur les effets sur
les groupes cibles en vue de formuler des recommandations visant à mieux les atteindre.
La demande consiste à intégrer cette évaluation dans la perspective de l’inscription de
l’éducation au développement dans le contexte de l’Agenda 2030 des Objectifs de
Développement durable.
Parallèlement, la cellule stratégique du Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Coopération au Développement, de l’Agenda numérique, des Télécom et de la Poste a
marqué sa préférence pour une évaluation dont les résultats doivent être obtenu
rapidement, dont le champ (scope) est réduit dans le temps aux années 2014 à 2017 et
à deux lignes budgétaires déterminées.
Les points d’intérêt et remarques exprimés par les fédérations d’ONG (ngo-Federatie et
ACODEV) lors de nos entretiens et suite à une première version de ces termes de
référence ont également été intégrés. Plusieurs paragraphes de ces TDR ont par ailleurs
été inspirés de l’analyse contextuelle commune ‘Nord’ et du cadre stratégique commun.

B2. Eléments de contexte
B2.1. L’évolution du rôle de l’éducation au développement
Les acteurs de l’éducation au développement (ED) sont amenés à adapter leurs
modalités d’intervention en fonction des changements des théories et des paradigmes
sur le développement. L’éducation au développement est ainsi passée d’activités
d’information sur les problèmes de développement du Tiers-Monde, à des actions
d’éducation au développement au sens large tel que comprise conjointement par
l’autorité fédérale et les ONG, comme une composante de l’éducation à la citoyenneté
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mondiale dont l’objectif général est de concourir à un monde plus juste et solidaire
empreint des valeurs démocratiques.6
Depuis les années 90-2000, la réflexion évolue d’une logique axée sur les relations
Nord/Sud dans laquelle l’aide au Sud occupe une place centrale, vers une réflexion plus
globalisée, visant la mobilisation d’acteurs dans le Nord et dans le Sud et reflétant
l’universalité des enjeux actuels. Cette vision plus universelle s’est encore accentuée
durant la dernière décennie et tend à transformer l’Education au développement. On
évolue vers une éducation pour une citoyenneté mondiale en explorant de nouveaux
contenus et méthodes qui facilitent la compréhension critique du modèle de globalisation
et réaffirment les liens indissociables entre développement, justice, équité et droits
humains. Elle promeut une conscience de citoyenneté mondiale coresponsable engagée
tant au niveau local qu’au niveau international. Les modes d’intervention se caractérisent
par un renforcement du travail en réseaux et d’alliances entre organisations du Nord et
du Sud, une augmentation des campagnes de plaidoyer et de mobilisation sociale ainsi
que l’expérimentation de nouvelles formes d’engagement.
Dans le contexte des Nations-Unies, les pays ont adopté le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. (Sommet du 25 septembre 2015). Les objectifs
de développement durable ont vocation à transcender le clivage traditionnel Nord-Sud en
s’appliquant à tous les pays quels que soient leurs niveaux de richesse et de
développement, évoluant selon une logique d’interdépendance Nord-Sud, plutôt que
celle d’une bipolarité entre pays développés et pays en développement et tenant compte
du rôle des pays émergents dans la construction d’un monde multipolaire.
De plus, dans le cadre des objectifs de développement durable, l’éducation au
développement est non seulement un moyen pour parvenir à réaliser ces objectifs, mais
est également une fin à travers la cible 4.7 des objectifs : « D’ici à 2030, faire en sorte
que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour
promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté
mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture
au développement durable. »

B2.2. L’évolution de la terminologie
Une définition commune a été élaborée par des représentants de l’autorité fédérale et
des représentants des ONG belges : « L’éducation au développement est une des
composantes de l’éducation à la citoyenneté mondiale dont l’objectif général est de
concourir à un monde plus juste et solidaire empreint des valeurs démocratiques.
L’éducation au développement a comme spécificité de mettre en exergue les relations
Nord/Sud ». La terminologie continue cependant à évoluer. A l’international, ces termes
ne couvrent pas toujours les mêmes réalités qu’en Belgique. Les termes sont souvent
interchangeables.
Des réflexions sont en cours, à divers niveaux, pour aboutir à une définition
communément acceptée de ces termes. Puisque, dans la pratique, l’accent est de plus en
plus mis sur des changements d’attitudes et de comportements, et non plus sur la
transmission de connaissances, les définitions de l’ED doivent refléter cela. L’importance
de définitions claires a été soulignée comme condition pour atteindre les objectifs
proposés et pour développer des systèmes de M&E performants et utiles.
Depuis 2014, l’éducation au développement fait l’objet d’une définition légale (voir cidessous). Cette définition n’est pas en contradiction avec la définition reprise dans la
note stratégique mais donne néanmoins plus de détails. Etant ‘légale’, cette définition
est aussi difficilement contournable.

6

Note de stratégie Education au développement ; annexe 1
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B3. Cadre légal et stratégique des programmes
d’éducation au Développement
B3.1. Lois et Arrêtés royaux
La loi du 9 janvier 2014 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la
Coopération au Développement introduit la notion d’éducation au développement
dans l’article 2 de la loi du 19 mars 2013 dans les termes suivants : « Dans la présente
loi, on entend par :
6° /6 "l' éducation au développement " : l'ensemble des actions qui ont pour but de :
a) favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et
l'acquisition d'un regard critique;
b) provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel
et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;
c) susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en
faveur d'un monde plus juste et solidaire.
Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des
acteurs de solidarité internationale; »
L’évaluation prendra logiquement appui sur la définition légale. La terminologie utilisée
va dans le sens des réflexions en cours qui mettent de plus en plus l’accent sur les
modifications sociales, les changements d’attitudes et de comportements, et non plus
sur la simple transmission de connaissances.
Cette définition classe aussi sans ambiguïtés dans l’Education au Développement les
actions de type Infocycle ou de formation des Assistants juniors.
« 6° /7 "l'analyse contextuelle commune" b) pour
: l'analyse du paysage de
l'éducation au développement, de ses acteurs, des approches éducatives et des publics
cibles, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses propres et les exercices
similaires réalisés par d'autres acteurs sur cette thématique; »
La loi du 16 juin 2016 qui modifie la loi du 19 mars 2013, définit les termes
suivants comme :
6° /3 "la coupole" : l'organisation de la société civile dont les membres sont d'autres
organisations de la société civile actives dans le domaine de la coopération au
développement;
6° /5 "le cadre stratégique commun" (CSC) : l'ensemble de choix stratégiques qui sont
effectués conjointement par les organisations accréditées dans un pays ou sur un thème,
à partir d'une analyse contextuelle commune;
La Loi du 16 juin 2016 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge
au Développement ; l’Arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non
gouvernementale, et l’Arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs
de la coopération non gouvernementale parlent de l’éducation au développement dans le
contexte des conditions d’accréditation et d’agrément.

B3.2. Le cadre stratégique de l’éducation au développement
La note stratégique « éducation au développement » met en évidence la meilleure
compréhension des interdépendances au niveau mondial en plaçant l’éducation au
développement comme faisant partie de l’éducation à la citoyenneté mondiale :
éducation à la paix, éducation à l’environnement, éducation aux droits de l’homme, etc.
Cette note date de 2012 alors que le contexte évolue très rapidement. Elle reste
toutefois une référence importante pour l’évaluation. Elle prévoit quatre méthodes de
travail complémentaires :
Faire appel à - et s’appuyer sur - des organismes tiers, acteurs de terrain
compétents et partenaires, pour une large partie de la mise en œuvre des actions
d’éducation au développement ;
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Concertation et coordination des acteurs de terrain en Belgique entre eux, avec
les pouvoirs publics et entre les pouvoirs publics ;
Valorisation des partenariats Nord-Sud dans les messages et les méthodes ;
Monitoring-suivi des résultats des actions d’éducation au développement.

Trois priorités sont définies :
Viser les groupes cibles multiplicateurs et les jeunes ;
Mettre en avant les thématiques prioritaires de la Coopération belge au
développement et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (et donc
depuis lors les Objectifs de Développement Durables) ;
Favoriser les collaborations, les complémentarités et les synergies entre acteurs
en Belgique ainsi qu’entre ces derniers et les acteurs du Sud.

B3.3. L’analyse contextuelle commune
Une analyse contextuelle commune à tous les acteurs de la société civile, telle que
visée à l'article 2, 6° /7, b) de la loi a été réalisée pour les actions ‘NORD’.
Conformément au prescrit de l’Arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention
des acteurs de la coopération non gouvernementale, cette ACC contient :
9. une description de la manière dont l'analyse contextuelle commune a été
élaborée et du processus de participation des ACNG concernés et des autres
partenaires compétents en matière d'éducation au développement;
10. une description de la manière dont l'analyse contextuelle commune prend en
compte la note politique relative à l'éducation au développement;
11. une analyse de l'éducation au développement en Belgique dans ses différentes
composantes et dans son articulation avec l'éducation à la citoyenneté mondiale;
12. l'identification des principaux acteurs de l'éducation au développement et de leurs
interventions;
13. l'identification des acteurs pertinents en matière d'éducation au développement;
14. une vue d'ensemble des programmes, projets, projets de synergie qui ont été
menés par les ACNG durant la période précédente de cinq ans en matière
d'éducation au développement;
15. l'identification des futurs types d'intervention et des groupes cibles de chacune
des ACNG, en tenant compte du 5° ;
16. une analyse des risques et opportunités par type d'intervention.

B3.4. Le cadre stratégique commun au ACNG (CSC)
Conformément à la loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge
au Développement "le cadre stratégique commun" (CSC) décrit l'ensemble des choix
stratégiques qui sont effectués conjointement par les organisations accréditées à partir
d'une analyse contextuelle commune.
Le document distingue 4 stratégies selon les différents modes d’action/publics cibles :
Enseignement en milieu scolaire francophone ;
Enseignement en milieu scolaire néerlandophone ;
Interventions vers les publics de première et deuxième ligne
Plaidoyer
Il est important de souligner que l’ACC et le CSC ont été rédigés vers la fin de la période
sous évaluation. Il faudra donc surtout en tenir compte dans l’énoncé des
recommandations.
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B4. Objectifs de l’évaluation
L’évaluation a les objectifs suivant :
Obtenir une vision claire de l’efficacité de notre éducation au développement
auprès des groupes cibles et proposer des pistes éventuelles pour améliorer cette
efficacité7.
Utilisation des résultats de l’évaluation, en particulier, les « bonnes pratiques »
pour appuyer les réflexions et orientations en vue des futurs programmes en
matière d’éducation au développement (permettre une ‘evidence based decision
making’).

B5. Objet et Champ de l’évaluation
B5.1. Objet de l’évaluation
Toutes les interventions suivantes, financées ou cofinancées par la Coopération belge au
Développement forment l’objet de cette évaluation : Interventions qui sont classées,
dans la base de donnée ‘PRISMA’ du SPF sous le code secteur CAD 99820
« Sensibilisation au développement (non alloués par secteur) - Dépenses dans le pays
donneurs afin de renforcer la sensibilisation et l’intérêt dans la coopération pour le
développement (brochures, exposés, projets spéciaux de recherche, etc.) »

B5.2. Champ de l’évaluation
Le champ de l’évaluation définit plus exactement ce qui, dans la thématique vaste et
complexe de l’éducation au développement, fera, suite à un échantillonnage, l’objet
d’une étude plus détaillée.
L’évaluation devra s’effectuer en deux phases successives comme indiqué au point 6
(organisation) de ces termes de référence. Chaque phase se focalisera sur des champs
différents et complémentaires.
Comme indiqué ci-dessous, l’analyse des actions se limitera à la période 2014-2017.
L’observations des résultats peut porter sur une période plus large. 8

B5.2.1. Champs de la Phase 1
Un échantillon d’études de cas choisies parmi les interventions ayant bénéficié d’un
subside entre 2014 et 2017, financées par les lignes budgétaires suivantes :
Allocation de base 14.54.28.12.11.21 - Sensibilisation et information de la
population belge au développement international (initiatives des pouvoirs
publics).
Allocation de base 14.54.28.33.00.29 – Sensibilisation et information de la
population belge au développement international (contribution à des initiative de
tiers).
Un fichier Excel contenant la liste des interventions couvertes est disponible en annexe
de ces termes de référence.

7

Traduction libre de « een beter beeld schetsen van de doeltreffendheid van onze ontwikkelingseducatie en
eventuele pistes aanreiken om die te verbeteren » ; DGD evaluatienoden, Strategisch Comité; 5 oktober 2016.
8

Par exemple, il n’est pas interdit d’interviewer des personnes se souvenant d’actions moins récentes ou des
personnes actives dans le domaine de l’éducation au développement depuis avant 2014.
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B5.2.2. Champs de la phase 2
Un échantillon d’études de cas, choisies parmi les interventions ayant bénéficié d’un
subside entre 2014 et 2017, financées par les lignes budgétaires suivantes :
Allocation de base 14.54.20.35.60.71 – Subsides aux organisations non
gouvernementales-Financement de projets intégrés à un cadre stratégique.
Allocation de base 14.54.20.35.60.72 – Soutien à la contribution des
organisations de la société civile et des acteurs institutionnels à la réalisation des
objectifs des cadres stratégiques commun.
Et
choisies par les consultants/évaluateurs en tenant compte des domaines d’interventions
suivants considérés comme prioritaires :
par la DGD et par les ACNG :
o Les activités de plaidoyer au sens large et leur cohérence : au-delà du
lobbying politique, l’articulation entre la sensibilisation, la mobilisation, le
plaidoyer et la communication grand public.
o Le lien avec les actions et les partenaires dans le SUD, dans l’optique d’un
plus ample décloisonnement Nord-Sud qui rejoint la vision des Objectifs de
Développement durable ;
o le lien avec les programmes d’immersion ;
o L’intégration des questions de genre ;
o L’efficacité et l’efficience accrue des actions effectuées en partenariat pour
raisons de synergie ou de complémentarité ;9
-

Par la DGD :
o Les Actions ‘NORD’ pertinentes des autres acteurs que les ONG

Par les ACNG :
o Le lien de l’ED avec la diaspora et les organisations de migrants ;
o La spécialisation des acteurs dans des domaines spécifiques (comme par
exemple, les droits de l’enfant);
o L’influence des personnes relais / bénévoles (la base sociale) dans les
campagnes de sensibilisation ;
o Le lien entre le secteur marchand et non-marchand (notamment fair
trade) ;
o Les interventions en milieu scolaire. Pour ces interventions il faudra
prendre en compte les études / évaluations qui existent déjà, dont les
évaluations réalisées, ou en cours par le secteur lui-même (voir également
le point 11 ; lecture conseillée.
Un fichier Excel contenant la liste des interventions couvertes est disponible en annexe
de ces termes de référence.
-

B6. Organisation de l’évaluation
B6.1. Phasage
Comme indiqué plus haut, l’évaluation doit impérativement se dérouler en 2 phases
distinctes par le champ et le délai de mise en œuvre :

9

Ces actions ne sont officielles que depuis la mise en pratique du Cadre stratégique commun en 2017 mais
existaient déjà bien avant dans les faits
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La phase 1 porte sur les lignes budgétaires mentionnées en B5.2.1. Le rapport
final provisoire de cette phase 1 doit impérativement être disponible avant le
premier janvier 2018.
La phase 2 porte sur les lignes budgétaires mentionnées en B5.2.2. Le rapport
final provisoire de cette phase 2 doit être disponible avant le 30 juin 2018 pour
permettre d’alimenter le dialogue entre la DGD et les Organisations de la Société
civile.

B6.2. Les étapes dans les différentes phases
Certaines étapes peuvent partiellement se dérouler simultanément pour les 2 phases.

B6.2.1. Etape d’étude documentaire
L’étape d’étude documentaire consistera à rassembler et ensuite à analyser les différents
documents écrits et les autres supports de communication disponibles relatifs aux
différents programmes d’éducation au développement financés ou cofinancés par la
Coopération belge. L’Administration possède les documents suivants :
les différents dossiers de demande de financement et les Arrêtés qui en ont
résulté ;
les programmes et plans d’action mis en place ;
certains rapports narratifs et financiers relatifs aux actions d’éducation au
développement ;
Évaluations individuelles des acteurs : de nombreuses évaluations existent. Pour
les besoins de la présente évaluation, il sera nécessaire de collecter toutes les
évaluations des interventions menées au cours de la période 2014-2017.
quelques autres documents (articles de presse, rapports, comptes rendus,…).
Pour chacune des études de cas, le consultant devra lui-même collationner les
documents pertinents auprès des différentes parties prenantes.
Pendant la phase documentaire, les consultants prendront également connaissance de
la littérature nationale et internationale relative au sujet dont une liste non-exhaustive
est fournie au point 11.

B6.2.2. Etape d’interview
L’étape d’interview consistera à combler d’éventuelles lacunes documentaires mais aussi
à collecter l’opinion des acteurs sur les études de cas, dans l’optique d’atteindre les
objectifs de l’évaluation.
Personnes à contacter :
la cellule stratégique du Ministre de la Coopération (Danny Verspreet et/ou
Katrien Degrauwe) ;
L’Evaluatrice spéciale de la Coopération belge au Développement (Cecilia De
Decker) et les membres du Service de l’Evaluation spéciale S4 (Aude Verbeke,
Karel Cools) ;
la chef de service (Mara Coppens) et les membres du service D3.1 de la DGD
‘Education au Développement ;
Les responsables des différents programmes d’Education au Développement au
sein de la CTB (même si les programmes ‘annoncer la couleur – kleur bekennen’
et l’infocycle ne font pas partie du champ de cette évaluation) ;
Les responsables de l’Education au Développement au sein de ACODEV (Magali
Lucy) , de Ngo-federatie (Annemie Demedts), des acteurs institutionnels ;
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Les personnes qui ont été impliquées dans les programmes d’éducation au
développement par le passé et qui seraient encore disponibles;
Les responsables des actions ‘nord’ dans les organisations qui font l’objet d’étude
de cas.
Des responsables d’organisations partenaires impliquées de manière pertinente
dans le Sud (par E-mail, Téléphone ou Skype) (Par exemple pour les programmes
d’immersion).

B6.2.3. Etape d’enquête
Selon la nature des actions, il ne sera pas toujours possible d’obtenir des données
quantitatives relatives aux résultats.
Une enquête est cependant recommandée
o
o

pour chaque étude de cas où des listes de participants sont disponibles avec leurs
coordonnées (téléphones et/ou e-mail).
Pour chaque étude de cas où le public cible est ‘le grand public’ (enquête
téléphonique).

Une rétro - enquête devra également être menée auprès d’un échantillon aléatoire de
personnes impliquées (ou ayant été impliquées) professionnellement dans la coopération
au développement ou, plus largement, dans la réalisation des cibles des ODD (au Nord
comme au Sud) pour savoir dans quelle mesure des actions d’éducation au
développement sont à l’origine de leur engagement / vocation.
L’on veillera, dans tous les cas à ce que la méthode intègre les bénéficiaires finaux.
Les enquêtes
spécialisé.

peuvent éventuellement être sous-traitées à un organisme

B6.2.4 Etape de rapportage
Pour la phase 1, un rapport final provisoire et une rapport final définitif sont demandés.
Pour la phase 2, un rapport intermédiaire (avant l’étape d’enquête), un rapport final
provisoire et une rapport final définitif sont demandés.
Les 2 rapports d’évaluation finaux (1 pour chaque phase) porteront principalement sur
les constats, leçons, conclusions et recommandations. Les thèmes suivant doivent
impérativement être abordés :
o les 5 critères d’évaluation. Quelles actions d’éducation au développement sont
les plus pertinentes, efficaces, efficientes, durables et ont le plus d’impact ; mais
aussi, quelles actions le sont moins ?
o Les éléments permettant l’atteinte des objectifs de l’évaluation.
o La cohérence au niveau des politiques, des objectifs, des acteurs et des actions.
o La réponse aux questions d’évaluation.
o Le ciblage des groupes cibles (au Nord et au Sud)

B7. Méthodologie
B7.1 Difficultés spécifiquement liées à l’objet de l’évaluation
La nature même des actions qui utilisent un ou des messages visant à changer de
manière ciblée les comportements individuels ou collectifs fait que la réponse du public
cible ne correspond pas toujours à la logique d’intervention/théorie du changement
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attendue. Ici plus qu’ailleurs la théorie du changement est ‘théorique’, pas toujours
prédictible et pas toujours linéaire. Le changement d’attitude collective (changement
social) inspiré par des actions visant une partie du grand public ne se fait que sur le
long terme et est, de plus, difficile à mesurer.
C’est pourquoi le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur
l’importance d’utiliser une méthodologie appropriée et spécifique à l’Education au
Développement.
Le ‘bruit de fond’ est grand, complexe et variable en fonction du temps. Ce sont, par
exemple, les activités d’éducation au développement réalisées par des acteurs
internationaux (Commission européenne, Journées mondiales de l’alimentation, des
droits de la femme, …), les crises humanitaires, l’arrivée de réfugiés, les incitants
fiscaux, les réseaux sociaux, les bons exemples, les mauvais exemples et les échecs qui
font le buzz sur Internet,…
Les actions qui touchent potentiellement un vaste public et une grande zone
géographique ne touchent pas uniquement le public ciblé. C’est par exemple le cas des
émissions radio-télévisées. En d’autre termes, plus la ‘couverture’ du message est large,
plus la ‘profondeur’ du message est variable/mince.
En Belgique, l’enseignement relève de la compétence des communautés. L’Education au
Développement doit donc, pour ses interventions en milieu scolaire, emprunter les
canaux définis par ces autorités, alors que la coopération au développement est encore
largement une compétence fédérale.
Ces difficultés rendent pratiquement impossible de conclure sur la part des résultats
spécifiquement attribuables aux actions évaluées. Par contre un jugement sur la
contribution et dans certains cas sur le degré de contribution peut raisonnablement être
attendu.

B7.2 Proposition méthodologique
La proposition méthodologique devra montrer de manière crédible de quelle manière les
consultants procèderont pour atteindre les objectifs de l’évaluation, pour que l’évaluation
soit utile et pour présenter des résultats qui répondent aux standards de qualités pour
l’évaluation de la coopération au développement développés par le Comité d’Aide au
Développement de l’OCDE.
Sans nécessairement s’y limiter, la proposition méthodologique contiendra au minimum
les éléments suivants :
o Une analyse préliminaire de l’évaluabilité. Cette analyse devra montrer les
principales conditions et limites auxquelles l’évaluation sera confrontée dans la
réalisation des objectifs prévus et dans la quête de réponses aux questions
posées. Le consultant doit également indiquer de quelle manière il compte
résoudre les problèmes d’évaluabilité qu’il a identifié.
o L’approche théorique/ méthodologique générale qui guidera l’évaluation.
L’évaluateur présentera l’ approche qu’il se propose d’adopter en tenant compte
des limites de temps (voir dates limites pour les phases 1 et 2) et de ressources
disponibles (estimées entre 200 et 250 hommes x jours) imposées
par ces termes de référence.
L’approche méthodologique devra également
expliquer comment l’évaluateur compte inclure dans son analyse, les questions
transversales telles que le genre, les droits humains ou plus généralement le
développement durable.
o Considérant que cette évaluation se déroulera en 2 phases distinctes ayant
chacune un champ différent, il sera nécessaire de construire/reconstruire au
moins une théorie du changement pour les interventions de la phase 1 et au
moins une théorie du changement pour les interventions de la phase 2. Il est
important de tenir compte du fait que l’éducation au développement est un
processus complexe, généralement non-linéaire.
Pour la phase 2, il serait
intéressant que l’évaluation prenne en compte les différents cadres de référence
mobilisés par les acteurs tels que le modèle 7-E et examine la théorie du
changement détaillée dans l’analyse contextuelle ‘Nord’ (page 17 et suivantes).
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o

o

o

Le processus d’échantillonnage. La proposition détaillera le processus et les
critères d’échantillonnage des études de cas ainsi que le nombre de ces études
de cas, tant pour la phase 1 que pour la phase 2, toujours en en tenant compte
des limites de temps et de ressources disponibles imposées par ces termes de
référence.
Une proposition de cadre d’analyse/matrice d’évaluation reprenant les questions
d’évaluation et leur développement en sous-questions, critères de jugements,
moyens et sources d’information. La matrice est un outil pour la mise en œuvre
des questions d'évaluation, mais ne remplace pas
l'approche théoriqueméthodologique qui guidera l'évaluation. Cette dernière devra se refléter de
manière claire et différenciée dans la proposition.
Une description des techniques d’évaluation qui seront utilisées pour collecter,
classer, analyser et présenter les données nécessaires. Les techniques devront
être cohérentes avec l'approche méthodologique et appropriées à la nature de
l'information dont on espère disposer pour répondre aux différentes questions et
sous-questions d'évaluation. La proposition devra justifier de manière spécifique
et concrète la contribution, la pertinence, la complémentarité et la nécessité de
chaque technique suggérée pour cette évaluation, en évitant des descriptions
génériques des caractéristiques des techniques par ailleurs bien connues du
pouvoir adjudicateur (entrevues, enquêtes, groupes focaux, etc…). Parmi les
techniques que l’évaluateur considère opportun de proposer, il devra
obligatoirement inclure la révision exhaustive de la documentation disponible, les
études de cas, la méta évaluation des évaluations existantes et des entrevues.

Au moins pour la phase 2, le consultant combinera une méthodologie qualitative et
quantitative ; ce qui suppose des techniques de récolte données et procédures
d'analyses spécifiques pour fournir une information suffisamment précise, robuste,
adéquatement expliquée et nuancée.

B7.3. Questions d’évaluation
Les questions ci-dessous sont données à titre d’exemple. Cette liste n’est ni complète,
ni imposée. Pour rappel, l’offre des consultant doit contenir une proposition de cadre
d’analyse/matrice d’évaluation reprenant les questions d’évaluation et leur
développement en
sous-questions, critères de jugements, moyens et sources
d’information.

B7.3.1. Pertinence
compte tenu du contexte,
Pertinence des domaines d’intervention/approches qui n’ont pas encore été fort
intégrés par les acteurs comme par exemple : partenariat Nord/Sud ; migration ;
genre
et plus généralement les objectifs de développement durables
émergeants.
Quels sont les modes d’actions en ED les plus pertinents?
Quels sont les publics qu’il faudrait cibler prioritairement ?
Faut-il toucher les publics ‘orphelins’ tels qu’identifiés par la plateforme PULSE ?
Quels sont les acteurs et partenaires les plus pertinents ?
Pertinence des actions de plaidoyer. Que visent les ACNG en termes de
plaidoyer ?
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B7.3.2. Efficacité
-

-

Quels sont les résultats en termes d’output et d’outcome des différents modes
d’action, publics cibles, acteurs et partenaires
dans les études de cas
sélectionnées ?
Comment assurer l’efficacité du plaidoyer ?

B7.3.3. Efficience
-

Les ressources financières, matérielles et humaines engagées ont-elles été
converties en résultats de manière économe ?
Quels types d’actions rapportent le plus de résultats pour les fonds investis ?
Avec quels publics cibles et avec quels acteurs ?

B7.3.4. Durabilité
-

-

-

que reste-t-il après 2 ans, 5 ans et 10 ans chez les personnes ayant été ciblées
par une action d’éducation au développement (en termes de connaissances,
d’attitudes et de comportements)10 ?
Quels sont les moyens qui permettent de garantir une certaine durabilité ?
(lessons learned) (L’objectif étant d’avoir une meilleure vision de ce qui
fonctionne/ne fonctionne pas afin de pouvoir prendre position, en tant
qu’administration.)
Est-il possible, en éducation au développement, de penser à des stratégies de
sortie et les intégrer dans les logiques d’intervention ?

B7.3.5. Impact
-

Est-il possibles de dégager un impact des différents modes d’action, acteurs et
partenaires sélectionnés dans le champ de l’évaluation11 ?
Quel impact le plaidoyer régional, national en ED peut-il avoir au niveau
européen, international ?

B7.3.6. Cohérence
-

-

Les objectifs des actions, tel que définis dans les programmes et plans d’actions
successifs sont-ils cohérents avec les objectifs définis par le législateur, l’autorité
politique, l’Administration?
Les objectifs des actions cadre-t-il avec les politiques et les priorités de la
Belgique en matière de coopération au développement, mais aussi de
conservation de l’environnement, de politique migratoire, d’égalité des droits des
femmes, de commerce international, d’énergie…?

B8. Gestion de l’évaluation
B8.1. Le fonctionnaire dirigeant
Le Service de l’Evaluation spéciale (SES) est le service chargé de la mise sur le marché
de l’évaluation et du pilotage administratif du contrat. Il représente le pouvoir
adjudicateur et à ce titre est fonctionnaire dirigeant de l’évaluation. Dans ce sens, il
10

Cette question doit être comprise dans le sens du point 5.2, §3 et de la note de bas de page 4.
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Cette question doit être comprise dans le sens du point 5.2, §3 et de la note de bas de page 4.
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vérifie la conformité de l’évaluation (sur base du cadre légal et du cahier spécial des
charges) mais également la qualité du processus et des produits de l’évaluation.
Le SES gère tout le processus de l’évaluation du début à la fin et pour ce faire il :
o est responsable de la procédure de marché public (préparation du cahier spécial
des charges, attribution du marché, ordonnancement des factures, etc) ;
o assure la conformité et la cohérence du processus d’évaluation, depuis les termes
de référence jusqu’à l’impression du rapport final et sa diffusion ;
o coordonne et pilote l’activité des différents acteurs (comité d’accompagnement et
équipe d’évaluation) ; prépare et préside les réunions, en rédige les PV, gère les
conflits éventuels, etc ;
o supervise et vérifie la qualité du travail aux différentes phases (entre autres :
s’assure que les conclusions ont des bases méthodologiques et factuelles solides)
;
o est garant du bon déroulement de l’évaluation (entre autres : facilite le travail
des consultants et leur accès aux sources d’informations) ;
o est garant de l’indépendance des consultants. Toutefois, le SES s’assure que les
commentaires et avis des parties prenantes sont pris en compte et que ceux qui
ne le sont pas font l’objet d’une réponse motivée des consultants ;
o valide le rapport final en utilisant une grille d’appréciation (et approuve les
paiements pour services rendus) ;
o organise la dissémination des résultats de l’évaluation et suscite la réponse
managériale. Organise les sessions de restitution finale.
Le SES en tant que fonctionnaire dirigeant est seul responsable de la direction (du «
pilotage ») du processus d’évaluation.

B8.2. Les parties prenantes (ou acteurs concernés)
Les parties prenantes (stakeholders) sont les individus, les groupes ou les organisations
qui ont des responsabilités et/ou des intérêts directs ou indirects dans l’objet de
l’évaluation (projet, programme, secteur, pays, etc). Ils peuvent être affectés ou non par
l’évaluation. Ils sont consultés à certaines étapes de l’évaluation afin de fournir leur avis
sur les Termes de référence et produits de l’évaluation (entre autres : rapports
provisoires). Dans la plupart des cas, leur collaboration est sollicitée pour la collecte
d’informations. Elles peuvent être également entendues par les évaluateurs en l’absence
du SES ou d’autres parties prenantes. Certaines de ces parties prenantes peuvent être
membre du Comité d’accompagnement. Leur sélection/invitation de participer au CA
relève de la responsabilité du SES.
En conformité avec cette définition, le Service de l’Evaluation spéciale n’est pas partie
prenante.

B8.3. Comité d’accompagnement
Le Service de l’Evaluation spéciale constituera un comité d’accompagnement (CA)
composé de représentants des acteurs concernés et éventuellement d’experts
indépendants. Ce comité contribue à la qualité, à la crédibilité et à l’utilité de l’évaluation
en mobilisant l’intelligence collective autour de l’évaluation. Il donne un avis sur la
méthodologie envisagée pour l’évaluation ainsi que sur les constats, les conclusions et
les recommandations de l’évaluation. Le cas échéant, il complète ou corrige l’information
des évaluateurs. Seront membres de ce comité (la liste est illustrative et non
exhaustive) :
o un membre de la cellule stratégique du Ministre
o Minimum 2 membres du Service de l’Evaluation spéciale
o Les gestionnaires de la DGD concernés
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o Des représentants des fédérations et/ou des coupoles ONG,
o Des représentants des autres acteurs de la Coopération non-gouvernementale
o Des représentants de la CTB
o Des représentants des ACNG concernées/intéressées par l’évaluation
o Toute autre personne concernée.
Le CA est convoqué, préparé et présidé par le Service de l’Evaluation spéciale qui en
rédige les comptes rendus.
Le CA est un groupe de travail « technique » qui a un mandat de réflexion et de
proposition. Il est chargé de suivre, d’accompagner et de faciliter le processus de
l’évaluation. Le CA par la diversité de sa composition enrichit de ses différents points de
vue le processus de l’évaluation. Le CA garantit l’accès des consultants aux sources
d’informations utiles (documentation, base de données et personnes). Les membres du
CA jouent un rôle d’interface avec les services, directions et institutions dont ils font
partie (DGD, CTB, ACNG, etc.). Ainsi ils informent leur service et/ou direction du
processus et des produits de l’évaluation et facilitent l’accès à l’information,
l’organisation des interviews etc.
En faisant partie du CA, les parties prenantes concernées directement par l’évaluation
sont encouragées à s’approprier les résultats de l’évaluation. Toutefois, le Service de
l’Evaluation spéciale assurera un équilibre entre le caractère participatif de l’évaluation et
l’efficience du processus (arriver à ce que l’évaluation produise des résultats en temps
utile).

B9. Exigences relative aux offres
Il est demandé aux soumissionnaires de faire une offre brève. Il n’est pas nécessaire
d’expliquer les concepts généraux de la théorie de l’évaluation.
La terminologie utilisée dans ces termes de référence est celle du CAD de l’OCDE. Si la
terminologie et/ou les définitions utilisées dans l’offre ne correspondent pas à celles du
CAD, il est demandé d’indiquer clairement pour quelle raison une autre terminologie est
utilisée et/ou comment elle est définie.
Les points maximum attribués par critère sont indiqués au point A12.3.2 de la partie A.
La manière dont les offres seront cotées pour ces critères est expliquée ci-dessous:

B9.1 Explication de la méthodologie utilisée
Cette partie doit contenir les différents éléments mentionnés au point B7.2.

B9.2. Explication de l’approche utilisée
Dans la partie ‘approche’, les soumissionnaires doivent présenter les aspects pratiques
de l’organisation de cette évaluation, en fonction des termes de référence et en fonction
de la méthodologie proposée dans l’offre.
Quelques aspects importants :
o la composition de l’équipe de consultants, la répartition des compétences et des
tâches dans l’équipe, le genre, l’équilibre linguistique;
o le chronogramme indicatif de l’évaluation (Indépendamment de la durée réelle
des services, la durée totale du contrat ne dépassera pas 10 mois calendaires) ;
o le nombre d’hommes jours par consultant, par phase et par étape de l’évaluation
;
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B10. Les produits de l’évaluation
B10.1. Nature des rapports
Selon un calendrier agréé en début d’évaluation, les consultants fourniront en version
électronique modifiable (Word), et en version électronique non-modifiable (pdf) :
o un plan de travail finalisé;
o un guide d’entrevues et des questionnaires par catégories de répondants;
o (uniquement pour la phase 2 : un rapport d’étape après l’étape documentaire
(soit entièrement en français, soit entièrement en néerlandais, soit avec des
parties en français et des parties en néerlandais)
(incluant une fiche
d’information pour chacune des différentes actions qui feront l’objet d’une étude
de cas.
o un rapport final provisoire (soit entièrement en français, soit entièrement en
néerlandais, soit avec des parties en français et des parties en néerlandais)
o un rapport final définitif en français et en néerlandais;
o un résumé de maximum trois pages (en français et en néerlandais).

B10.2. Structure des versions provisoires et définitives des 2
rapport finaux
La structure détaillée du rapport final sera convenue au cours de l'évaluation. Le plan
d’ensemble du rapport fera cependant apparaître les parties suivantes :
o la table des matières,
o le tableau des abréviations et des acronymes,
o le résumé,
o contexte de l’évaluation
o la méthodologie et l’approche utilisées
o réponses aux questions évaluatives,
o constats et leçons (au sens de la définition du Glossaire du CAD),
o conclusions,
o recommandations,
o annexes.
Le corps du rapport final ne devra pas dépasser 75 pages hors annexes. Les informations
supplémentaires sur le contexte, le programme ou les aspects globaux de la
méthodologie et de l'analyse seront placées dans les annexes.
Les annexes devront comprendre :
o les Termes de Référence (Annexe 1),
o la liste des personnes rencontrées ;
o la liste de la documentation consultée ;
o les commentaires exprimés sur la proposition de rapport final qui n’ont pas été
pris en compte par les consultants et les raisons justifiant cette non prise en
compte ; toute autre information servant de base à l’analyse ou aux tableaux.

B10.3 Qualité
Les rapports seront appréciés sur base d’une grille de qualité en vigueur au sein du
service gestionnaire de l’évaluation. Les résultats et l’analyse devront être détaillés ; les
conclusions et les recommandations devront être motivées. Ils devront refléter une
approche méthodique faisant apparaître clairement les séquences du raisonnement. Les
recommandations, réalistes et opérationnelles, devront être présentées par ordre de
priorité (si nécessaire par groupes). Elles seront en outre accompagnées d’une
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présentation des différentes options envisageables et des risques et limites liés à chaque
option.

B11. Lecture conseillée (liste non exhaustive)
o
o

o

o

o

o
o

o
o

o

o
o
o

o
o
o

Analyse contextuelle commune NORD (ACC), 2015 et Cadre stratégique commun
(CSC) 2016 ; :
Les documents du Global Education Network Europe (GENE), en particulier les
Peer Reviews de la Belgique, de l’Irlande, du Portugal, de la Slovaquie, de la
Pologne,de la République tchèque, de l’Autriche, de la Finlande, des Pays-Bas, de
Chypre.
Les publications d’ACODEV sur le sujet:
http://www.acodev.be/publications/publications-0
http://www.acodev.be/ressources/31
Présentation de quelques caractéristiques du terrain de l’éducation à la
citoyenneté mondiale en milieu scolaire ; Mars 2013 :
http://www.acodev.be/system/files/ressources/13acodev-ecm_milieu_scolaireenquetes-def.pdf
Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes
engagées dans les actions solidaires Etude d’impact :
http://www.acodev.be/system/files/ressources/rf-etude-impact-def_0.pdf
Le site internet ‘ONG livre ouvert’ : http://www.ngo-openboek.be/fr/
Plateforme de recherche PULSE (2009-2013) pilotée par HIVA ; Entre autres :
o J.VAN ONGEVALLE, B. FONTENEAU, Learning about the effects of
development education programmes, HIVA-KU Leuven, 2014:
o I. POLLET, Algemene barometer draagvlak ontwikkelingssamenwerking,
HIVA-KU Leuven, 2012 :
o S. VAES, J. VAN ONGEVALLE, Development education and awareness
raising in Belgium Are for-profit private actors and technical and vocational
education underserved target groups?, HIVA-KU Leuven, 2013
OECD (2015), OECD Development Co-operation Peer Reviews : Belgium 2015,
OECD Publishing, Paris:
Baromètre belge de la citoyenneté mondiale réalisé pour La Direction générale de
la Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD), DEDICATED, 2016.
les données récoltées sont nombreuses mais l’analyse n’a pas encore été portée
jusqu’au bout. Il reste un travail à faire/réflexion à mener sur les données
récoltées ainsi que sur l’exercice lui-même.
J. VAN ONGEVALLE, H. KNIPPRATH, G. JUCHTMANS & IGNACE POLLET,
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE OP MAAT, Behoefteonderzoek in het Vlaams
secundair onderwijs, HIVA-KU Leuven, 2015.
SES, Evaluation des campagnes d’information sur les projets et programmes du
Fonds belge de Survie, 2011 ;
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/i
cd-guidelines.pdf
« Strategic Communication for Development Projects – A Toolkit For Task Team
Leaders
»,:
http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/toolkitwebjan20
04
http://www.gene.eu/images/documents/LW_and_EOL_on_evaluation.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/39/43/41043910.pdf
http://www.cncd.be/spip.php?rubrique149
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

o

http://www.deeep.org
http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/DE_Watch.
pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_
FR-067-00-00.pdf
http://www.euforic.org/awarenesssensibilisation/detail_page.phtml?&username=guest@euforic.org&password=999
9&groups=AWARE&workgroup=&page=recommendations&lang=fr
http://www.euforic.org/docs/200505131758518106.pdf?&username=guest@eufo
ric.org&password=9999&groups=AWARE&workgroup
http://www.educasol.org/spip.php?article53
http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/dear_evaluation2008.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/depliant-Ref-ED_b-def_.pdf
http://www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/public-communicationcampaign-evaluation-an-environmental-scan-of-challenges-criticisms-practiceand-opportunities
Commission européenne, Development Education and Awareness Raising :
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-andgovernance/development-education-and-awareness-raising_en
DFID Monitoring and evaluating information and communication for development
programmes:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/i
cd-guidelines.pdf
CONCORD Development Awareness raising & education: http://library.deeep.org/
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Annexe B. Liste des personnes interviewées –
Lijst van interviewde personen











Magali Lucy (Chargée thématique Qualité - ACODEV)
Annemie Demedts (verantwoordelijke Cel kwaliteit en Noordwerking, NGO
federatie)
Mara Coppens (Diensthoofd D3.1 Ontwikkelingseducatie, DGD)
Catherine Degrauwe (Cellule stratégique du Ministre)
Elise Pirsoul (DGD)
Jan Verschuren (Kleurbekennen)
Florence Depierreux (Annoncer la couleur)
prof. Desmedt (prof media studies)
Medewerkers vanuit de case studies
• Karrewiet
• Geronimo
• VRT-Ketnet Karrewiet reportages
• Padaboem
• RTBF
• Clerheid productions et RTBF
• Yelema
• Insyriated
• Théatre et Réconiliation
• IDROPS
• FIFF
• MOOOV

Interviews dans le cadre des études de cas Partie II
FIAN

Confédération
Paysanne (France)
Mouvement
d’Action Paysanne
Membre de BAP
Quinoa

PROTOS
Farys
De Watergroep
Roeselaere
Bierbeek

Florence Kroff, Coordinatrice
Manu Eggen, chargé de recherche et de plaidoyer
Johan Verhoeven, chargé de mobilisation
Astrid Bouchedor, chargée de plaidoyer
Geneviève Savigny, Paysanne et chargée de plaidoyer
Serge Pereboom, Président
Dounia Tadli
Anne-Catherine Remacle
Damien Charles, Chargé de mobilisation
Severine de Laveleye, Directrice
Tine Mayeur
Marc Despiegelaere
Bruno Pessendorffer, departementsmanager Ombudsdienst en
Woordvoerder
Ortwin Deroo, afdelingshoofd Business Ontwikkeling
Delphine Lerouge, Internationale Dienst
Inge Hatse, Duurzaamheidsambtenaar
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SolSoc

Parlementaires
(et attaché.es)
FPS
IFSI, FGTB
Cellule
communication de la
FGTB
Partenaire SolSoc

Le Monde selon les
femmes
Entraide et
Fraternité
Oxfam Solidarités
FGTB
RCN
Bénéficiaire de
formation
CNCD-11.11.11
VIA Don Bosco
Broederlijk Delen
(samenwerking
inleefreizen)
Studio Globo
(samenwerking
Saved by the Bell)
Contactpersoon
Pedagogische
Begeleidingsdienst
Don Bosco
Leerkrachten
inleefreizen
Andere

Rikolto

Lidl
Colruyt
Komida
Catering ter Groene
Poorte

Pascale Bodinaux, Directrice adjointe
Gladys Cifuentes, Chargée de la Colombie
Sylvie Demeester, Chargée de l’Afrique centrale;
Aurore Schreiber, responsable mobilisation
Laetitia Baudewijns, assistante du député Stéphane Crusnière
Géraldine Georges, assistante de la députée Gwenaëlle Grovonius
Géraldine Dujardin, animatrice régionale FPS
Laurent Atsou Institut de coopération syndicale internationale de la FGTB
Vanessa Amboldin cellule communication de la FGBT
Danny B. Singoma,Directeur Général du CENADEP (Centre National
d’appui au Développement et à la Participation Populaire) et
Administrateur Délégué du RESEAU PRODDES (Réseau de Promotion de
la Démocratie et des Droits Economiques et Sociaux), partenaire de
Solsoc: interview
Lidia Rodriguez Prieto, Coordinatrice du M/F
Pascale Maquestiau, Marcela de la Peña Valdivia et Sophie Charlier,
Chargées de mission du M/F
Carmelina Carracillo, Responsable secteur politique chez Entraide et
Fraternité;
Lina Neeb – Chargée des questions genre chez Oxfam Solidarité
Vroni Lemeire, Chargée de mission à la FGTB Bruxelles et coordinatrice
Marche mondiale femmes
Martien Schotsmans, Directrice RCN
Anouschka Dufeil, Formatrice dans le monde associatif bruxellois
(formatrice en Français langue étrangère)
Nicolas Van Nuffel – Responsable du plaidoyer au CNCD-11.11.11
Bieke Van Damme: Coördinator Wereldburgerschapseducatie
Christopher El Khazen: Gestionnaire de programme Education à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire
Peter Ketelers
Jos Schockaert
Jean Paul Pinxten

Ruben Bringmans, Graadcoördinator 3e graad, Don Bosco Haacht
TSO/BSO en mevr. Annie Vermeersch (gepensioneerd leerkracht)
Interviews met vijf leerkrachten (afgesproken namen anoniem te
houden) in het kader van s2s samenwerking
Jan Wyckaert: directeur Rikolto België
Gert Engelen: Program Advisor public & private sector
Caroline Huyghe: Programme Coordinator Food for the Future
An Bosmans: verantwoordelijke scholenwerking
Katharina Beelen: Program Advisor Duurzame Catering
Philippe Weiler
Astrid Baeten
An Op de Beeck
Marten Speybroeck
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Bijlage C. Review recente literatuur
ontwikkelingseducatie – Revue de la
littérature récente sur l’éducation au
développement

Dit hoofdstuk geeft en kort overzicht van een aantal recente bevindingen en trends uit
de literatuur rond ontwikkelingseducatie. Eerst wordt kort de definitie van
ontwikkelingseducatie geschetst die gebruikt wordt in deze evaluatie. Voorts wordt
ingegaan op een drie belangrijke benaderingen van ontwikkelingseducatie die gegroeid
zijn doorheen de tijd en tot op vandaag voorkomen in ontwikkelingseducatie
interventies:
1)
traditionele
ontwikkelingshulpbenadering,
2)
economische
ontwikkelingsbenadering en 3) mondiale rechtenbenadering. Vervolgens wordt het
onderscheid geschetst tussen een zachte en kritische aanpak van ontwikkelingseducatie.
Tot slot wordt met het oog op fase 1 van deze evaluatie, ingegaan op het potentieel van
film en audiovisuele producties als medium voor ontwikkelingseducatie.

1. Definitie van ontwikkelingseducatie
Het formuleren van een eenduidige definitie voor ontwikkelingseducatie is moeilijk. Er
bestaat immers geen consensus over wat het precies beoogt en hoe het in de praktijk
moet gebracht worden. Dat komt omdat de invulling ervan verschilt naargelang de
ideologische visie van waaruit men dit thema benadert. Deze visie kan bepalen of
ontwikkelingseducatie zich bijvoorbeeld toelegt op een caritatieve benadering met focus
op ontwikkelingshulp en een traditioneel gever versus ontvanger perspectief, dan wel op
een meer transformatieve benadering met een focus op mondiale rechtvaardigheid (Van
Ongevalle et al. 2015). Bourn en Hunt (2011) stellen dat zulke concepten niet statisch
zijn maar dat de invulling ervan afhankelijk is van het historisch engagement tegenover
ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingseducatie dat zich voortdurend ontwikkelt.
Deze evaluatie gebruikt de definitie van ontwikkelingseducatie zoals deze is opgenomen
in de wet van 9 januari 2014:

6°/6 “de ontwikkelingseducatie”: het geheel van de acties die als doel hebben:
a) het globaal inzicht in de internationale problematiek en de
ontwikkelingsproblematiek te bevorderen en de kritische meningsvorming te
stimuleren;
b) een verandering van waarden en gedragingen teweeg te brengen, zowel op
individueel als op collectief vlak, ten voordele van een meer rechtvaardige en
solidaire wereld;
c) de actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal en globaal niveau aan te
moedigen, ten voordele van een meer rechtvaardige en solidaire wereld.
Deze acties omvatten het politieke pleidooiwerk en de capaciteitsopbouw van de actoren
van internationale solidariteit;
De bovenstaande definitie is in lijn met een verschuiving naar een meer transformatieve
ontwikkelingseducatie die sterker het accent legt op sociale veranderingen,
veranderingen in houdingen en gedrag en niet meer enkel op kennisoverdracht (TOR).
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2. Ontwikkelingseducatie - een continuüm van
verschillende benaderingen
In samenhang met de veranderingen die de theorieën en paradigma’s over
ontwikkelingssamenwerking hebben ondergaan hebben zich ook verschillende
benaderingen van ontwikkelingseducatie gevormd. Binnen de internationale literatuur
wordt
vaak
een
onderscheid
gemaakt
tussen
een
traditionele
ontwikkelingshulpbenadering (transactioneel ‘gever vs. ontvanger’ perspectief), een
economische ontwikkelingsbenadering (economisch ontwikkelingsperspectief), en een
mondiale
rechtenbenadering
(mondiaal
rechtvaardigheidsperspectief).
Deze
perspectieven volgen mekaar niet lineair op in de tijd en kunnen ook naast elkaar
bestaan.


De traditionele ontwikkelingshulpbenadering dateert reeds van de jaren ‘50
en is tot op heden zichtbaar in allerhande liefdadigheids- of geldinzamelingsacties
die worden opgezet ten voordele van goede doelen in landen in ontwikkeling.
Zulke acties zijn er dan vooral op gericht om gevoelens van compassie te wekken
door het tonen van noodsituaties en omstandigheden van armoede. Deze gaan
ook veelal gepaard met een impliciete of expliciete boodschap dat men de
voorgestelde problemen kan oplossen via ‘hulp’ vanuit rijkere landen. De
onderliggende oorzaken of de context waarin deze problemen zich voordoen
komen meestal minder uitgebreid aan bod (Mesa, 2011 12). Binnen de literatuur is
er groeiende kritiek op deze benadering omwille van de stereotyperende
beeldvorming over mensen in ‘ontwikkelingslanden’ als machteloos en
hulpbehoevend en een gebrek aan diepere analyse en reflectie op de structurele
oorzaken van ongelijkheid (Lowe, 2008; Darnton & Kirk, 2010, Glennie et al.,
2012,
Bryan
2014).
Onderzoek
naar
het
draagvlak
voor
ontwikkelingssamenwerking in België heet ook aangetoond dat zowel de
stereotype beeldvorming in de media als de soms archaïsche boodschappen bij
fondsenwerving bijgedragen tot een overwegend kritische houding van de
Belgische bevolking tegenover ontwikkelingssamenwerking (Pollet 2013).



Een economische ontwikkelingsbenadering wordt vooral zichtbaar vanaf de
jaren ‘60. Economische ontwikkeling, voornamelijk vanuit een Westers model,
wordt gezien als een belangrijke oplossing voor de problemen die zich voordoen
in landen in ontwikkeling. Hierbij wordt er meer en meer belang gehecht aan het
ondersteunen van lokale actoren om hun eigen economische ontwikkeling in
handen te nemen. Deze ondersteuning gebeurt weliswaar vaak vanuit de
paternalistische opvatting dat de rijkere geïndustrialiseerde landen de nodige
technische knowhow dienen aan te brengen (Bourn 2015 13). Het spreekwoord
‘‘geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag; leer een man vissen en hij
heeft eten voor heel zijn leven”, illustreert in zekere mate deze opvatting (Mesa
2011). Binnen ontwikkelingseducatie vindt men deze benadering terug bij
interventies die er op gericht zijn om informatie te verschaffen over de projecten
van ontwikkelingsactoren (bv. NGO’s, multilaterale en bilaterale organisaties) en
de lokale gemeenschappen die ondersteund worden. Er wordt eerder gesproken
over ontwikkelingssamenwerking in plaats van ontwikkelingshulp. Ook wordt er
minder gebruik gemaakt van stereotyperende beeldvorming zoals het geval was
bij de traditionele benadering.

12

Mesa Peinado, M. (2011) ‘Evolution and future challenges of development education’, Educacion Research
Global, 0, pp. 141–160. (http://educacionglobalresearch.net/en/manuelamesa1issuezero/)
13

Bourn, D. (2015) The Theory and Practice of Development Education. A pedagogy for global social justice.
First edition. New York: Routledge.
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Communicatie en beeldvorming gebeurt vaak vanuit een ‘progress frame’ waarin
vooral de boodschap naar voor komt dat landen arm zijn omdat hun economieën,
infrastructuur, gezondheidszorg- of onderwijssystemen nog niet genoeg
ontwikkeld zijn en dat dit mits de nodige ondersteuning kan verbeterd worden
(Vossen & Van Gorp, 2016)14. Tegelijkertijd wordt er veelal op een weinig
kritische manier informatie verschaft over ontwikkeling en economische groei
zonder de onderliggende en structurele oorzaken van de problemen te
behandelen. Versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij
de bevolking die eerder matige interesse vertoont voor deze problematiek is vaak
een bijkomende doelstelling. Dat een versterkt draagvlak ook kan bijdragen tot
betere fondsenwerving is dan mooi meegenomen.


Een mondiale rechtenbenadering manifesteert zich in ontwikkelingseducatie
interventies die dieper ingaan op de onderliggende oorzaken van mondiale
onrechtvaardigheid. Zulke interventies beogen vaker een leerproces dit gericht is
op kritisch denken (zie hoofdstuk 3) en omvatten ook politieke pleidooiacties die
de oorzaken van oneerlijke situaties trachten aan te pakken. Deze benadering zet
zich af tegen een traditionele N-Z tegenstelling en benadrukt de onderlinge
afhankelijkheid tussen wat er gebeurt op lokaal en mondiaal niveau en hoe
dagdagelijkse activiteiten een invloed kunnen hebben op mondiale uitdagingen.
Communicatie binnen deze benadering gebeurt vaak vanuit een ‘Social Justice’
frame dat de aandacht vestigt op het probleem van ongelijkheid en het ‘Global
village’ frame dat wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid in een
globaliserende wereld (Vossen & Van Gorp, 2016). De groeiende impact van
globalisering en de vraag voor meer collectieve actie om een antwoord te bieden
op mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en groeiende ongelijkheid (in
tegenstelling tot het promoten van individuele actie in andere benaderingen) zijn
belangrijke drijfveren achter deze benadering (Hartmeyer 15, 2008; Bourn, 2015).
Ook agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling vormt een belangrijk sturend
kader
voor
een
meer
universeel
en
mondiaal
perspectief
binnen
ontwikkelingseducatie (Zomer, 2015)16.

3. Zachte vs. kritische aanpak van ontwikkelingseducatie
In de literatuur wordt meer en meer een onderscheid gemaakt tussen een ‘zachte’ en
‘kritische’ aanpak van ontwikkelingseducatie.
Bij een ‘zachte’ aanpak worden eerder simpele en ongecompliceerde oplossingen naar
voor geschoven als antwoord op complexe mondiale vraagstukken zoals
klimaatsverandering, mondiale armoede, onrechtvaardige praktijken van multinationals,
….. (Andreoti, 2011, Pattie et al. 2003). Voorts wordt het educatief continuüm (kennisattitude-vaardigheden-gedrag) vaak lineair opgevat. Men gaat er dan vanuit dat
doelgroepen, mits ze op een geschikte manier toegang krijgen tot de juiste kennis, de
nodige inzichten, houding en vaardigheden kunnen ontwikkelen om zelf actie te
ondernemen (Bryan, 2013). In de praktijk gaat het dan vaak om laagdrempelige,
individualistische, voluntaristische en leuke ‘feel good’ activiteiten die slechts een
minimale inspanning vergen (Chouliaraki, 2013). Een ‘zachte’ aanpak kan men ook
herkennen bij collectieve activistische initiatieven met een sterke focus op de
generositeit van degenen die de initiatieven organiseren (bv. generositeit van
14

Vossen, M. and Van Gorp, B. (2016) ‘The Battle of Ideas About Global Poverty in the United Kingdom, The
Netherlands, and Flanders’, The European Journal of Development Research, 29(4), pp. 707–724. doi:
https://doi.org/10.1057/s41287-016-0055-2.
15

Hartmeyer, H. (2008) Experiencing the World: Global Learning in Austria - Developing, Reaching Out,
Crossing Borders. Germany: Waxmann Verlag GmbH
16

Zomer, H (2015) ‘From Charity to Universality’, Policy & Practice: A Development Education Review, Vol. 21,
Autumn, pp. 147-153
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Vlaanderen tijdens de jaarlijkse ‘warmste week’ campagne van studio Brussel). De eigen
rol in het behoud van de structuren en machtsverhoudingen die mee aan de grondslag
liggen van bepaalde mondiale problemen komen in zulke benadering vaak minder aan
bod. Verschillende onderzoekers wijzen op het risico dat dit kan leiden tot het in stand
houden in plaats van het in vraag stellen van bestaande negatieve beeldvorming en
stereotypering (Darnton & Kirk, 2011, Smith Matt Baillie, 2004). Verschillende auteurs
wijzen erop dat ontwikkelingseducatie die onze generositeit en welwillende solidariteit
vooropstelt, de problematiek van de mensen waarvoor deze activiteiten werden opgezet
verschuift naar de achtergrond van een verhaal dat eigenlijk veel meer over ons (de
Westerse solidaire weldoeners) gaat, alsook van bestaande politieke en economische
structuren die bijdragen tot mondiale onrechtvaardigheid. Voorts kan zulke benadering
bijdragen tot het verdoezelen van de effecten van mondiale machtsverhoudingen alsook
van onze betrokkenheid bij het in stand houden van deze machtsverhoudingen door
onze deelname eraan en door de voordelen die we halen uit bestaande schadelijke
mondiale economische instituties en praktijken (Esquith, 2010; Jeferess, 2012).
Een kritische aanpak legt sterker de nadruk op de onderliggende oorzaken van sociale en
mondiale problemen en de eigen rol of verantwoordelijkheid daarin. Dit gebeurt eerder
via het in contact brengen van de doelgroepen met de ideologieën, politiek-economische
systemen en andere structuren die mondiale onrechtvaardigheid creëren en in stand
houden. Ook de wijze waarop zij door hun dagdagelijkse acties hier mede
verantwoordelijk kunnen voor zijn komen bij een kritische aanpak aan bod. Een kritische
aanpak verschuift immers de focus van de ‘hulpbehoevende’ of van het ‘slachtoffer van
sociaal onrecht’ naar de groep die bevoorrecht is en daardoor zelden of nooit in de
positie van bijvoorbeeld de persoon ‘at risk’ terechtkomt. (Choules, 2007; Angus, 2012).
Het risico bestaat dat deze positie ook vaak ervaren wordt als vanzelfsprekend en soms
zelfs als onvermijdelijk. Sociaal onrecht ontstaat dan wanneer individuen hun
bevoorrechte positie ten nadele van niet‐bevoorrechte individuen of groepen gebruiken
om hun positie te verstevigen of kritiek op hun positie te ontwijken (Juchtmans &
Vandenbrouke, 2013, p.31). Een kritische benadering van ontwikkelingseducatie zal de
‘bevoorrechte positie’ proberen te expliciteren waarin bepaalde doelgroepen zich
bevinden ten opzichte van minder bevoorrechte personen. Het doel van
ontwikkelingseducatie is dan om doelgroepen bewust te maken van die positie en de
consequenties ervan op hun overtuigingen, handelen en gedrag. Op die manier kan ook
de rol van ‘machtsverhoudingen’ in de ontwikkelingseducatie aan bod komen. Tevens
kunnen diepgewortelde opvattingen over hoe de wereld werkt in vraag gesteld worden
en kunnen alternatieve manieren om naar de wereld te kijken geëxploreerd worden.
Een kritische benadering kan echter confronterend en ongemakkelijk zijn op ethisch,
emotioneel en cognitief vlak, en dit zowel voor de aanbieders van ontwikkelingseducatie
als de doelgroepen. Het kan er ook toe leiden dat een ontwikkelingseducatie interventie
meer vragen en onzekerheden oproept dan antwoorden. Dit helpt ook te verklaren
waarom een kritische aanpak minder vaak deel uitmaakt van de ‘mainstream’
ontwikkelingseducatie (Bryan 2013). Een bijkomende verklaring kan zijn dat een
kritische aanpak ook een specifieke inspanning vergt vanwege de aanbieders van
ontwikkelingseducatie. Het omvat immers een leerproces waarbij doelgroepen
ondersteund dienen te worden in het omgaan met uiteenlopende perspectieven en
processen van zelfreflectie. Zulk leerproces vergt vaak een actieve begeleiding. Heel wat
studies rond inleefreizen wijzen bijvoorbeeld op een groter risico dat bestaande
vooroordelen en percepties van deelnemers nog versterkt kunnen worden indien er geen
voor- en na-leertraject gekoppeld wordt aan de inleefreis (Van Ongevalle et al.2014,
love 201317, Bental 201018, Bourn 2015).

17

Love, J. (2013) International voluntary service sithin a school partnership: ‘“voluntaourism”‘ or effective
development education? Unpublished Master Thesis. Insitute of Education.
18

Bental, C., Blum, N. and Bourn, D. (2010). Final Report for VSO Longitudinal study. Development Education
Research Centre, p. 41. Available at:
http://discovery.ucl.ac.uk/1474867/1/VSO%20Research%20Final%20Report.pdf.
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4. Films als medium voor ontwikkelingseducatie
In de literatuur worden audiovisuele producties zoals film gezien als bijzonder geschikt
medium voor ontwikkelingseducatie. Naast hun thematische flexibiliteit en hun
aanpasbaarheid voor verschillende leeftijden en achtergronden wordt er vooral gewezen
op hun potentieel om cross-culturele verbinding mogelijk te maken (cross-cultural
connectivity) en om een zeer complexe realiteit op een meer toegankelijke manier over
te brengen (content density). In de volgende paragrafen worden deze twee
sleuteleigenschappen kort toegelicht.


Het cross-cultureel verbindingspotentieel betreft het vermogen van film om
via het samenbrengen van informatie, verhalen, beeld en muziek, een emotionele
betrokkenheid van de kijkers met de behandelde thema’s te stimuleren
(Kruesmann, 2014). Ontwikkelingseducatie heeft van nature betrekking op zaken
die de eigen leefomgeving en nationale grenzen overschrijden en die zich ook
voordoen in gebieden of landen die mogelijk heel veraf en onbekend zijn bij de
doelgroepen. De uitdaging hierbij is dat de thema’s en concepten die tijdens
ontwikkelingseducatie worden behandeld daardoor zeer abstract en weinig
herkenbaar kunnen overkomen (Kruesmann, 2014). Hierdoor bestaat het risico
dat de doelgroepen geen verbanden kunnen leggen tussen de mondiale
vraagstukken die in ontwikkelingseducatie aan bod komen en hun directe
leefwereld en dat het wordt afgedaan als mogelijk interessant maar veraf en
daarom niet relevant (Bourn, 2015, McCloskey, 2014). Volgens Kruesmann (ibid.)
biedt film een medium dat doelgroepen kan helpen om problematieken of
situaties die in eerste instantie vreemd overkomen, te plaatsen binnen hun eigen
denkkader en te linken aan hun eigen ervaring. Hierdoor kan het eigen denkkader
en de persoonlijke ervaring verruimd worden hetgeen een belangrijke basis vormt
voor het leerproces.



Content density betreft het vermogen van film om vele verschillende kwesties
te noemen binnen een zeer compacte reeks van beelden en geluiden. Hierdoor is
film in staat om de vaak zeer complexe problematieken die binnen
ontwikkelingseducatie aan bod komen op een toegankelijke en heldere manier
voor te stellen (Kruesmann, 2014; Bryan, 2013).

Hoewel film beschouwd wordt als een geschikt medium voor ontwikkelingseducatie, wijst
de literatuur ook op het belang van het leerproces dat rond dergelijke media wordt
opgezet. Onderzoek toont aan dat kijkers anders reageren op ontwikkelingseducatie
gerelateerde films en dat deze reacties niet automatisch leiden tot een dieper kritisch
leerproces. Producties met een hoopvol einde bijvoorbeeld kunnen de kijkers een
opgelucht gevoel geven dat er toch een oplossing mogelijk is voor het probleem dat aan
bod komt en dat men als goedwillende en meevoelende burger hier ook toe kan
bijdragen, bijvoorbeeld door het kopen van fairtrade producten of het ondertekenen van
een petitie. Dit kan al een stap in de goeie richting zijn, maar vanuit een kritische
benadering van ontwikkelingseducatie wordt het wel problematisch indien het leerproces
daar zou stoppen en indien de kijkers niet verder betrokken zouden worden in een
kritische reflectie op hun onderliggende assumpties over de oorzaken van armoede en
ongelijkheid aangezien. Zoals eerder reeds aangegeven zou dit immers kunnen bijdragen
tot het in stand houden van oneerlijke situaties en stereotype beeldvorming en het uit de
weg gaan van ongemakkelijke reflecties over de eigen betrokkenheid in het tot stand
komen van de oneerlijke situaties (Bryan, 2013).
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Annexe D : Exemple d’analyse de la contribution
d’une ONG

Outcome: les décideurs politiques prennent des décisions en faveur de la cohérence des politiques en faveur du
développement et par rapport au droit à l’alimentation et aux droits des paysans
Changements observés
1. Mesures prise en faveur de la
cohérence des politiques en faveur
du développement en Belgique:
conseil interdépartemental fédéral,
conseil consultatif, simplification
administrative

Preuves
Conduite (avec la CNCD/11³) d’un
plaidoyer spécifique vers la mise en
place d’instruments favorisant la
cohérence des politique.

2.

Remise et présentation d’un rapport par
FIAN Belgium par rapport aux pratiques
et politiques en Belgique

3.

Adoption de recommandations
officielles par le Conseil des Droits
Economiques Sociaux et Culturels
des
Nations
Unies
(E/C.12/BEL/CO/4)
qui
condamnent la Belgique pour sa
politique de promotion des
agrocarburants en contradiction
avec ses obligations en matière de
droit à l’alimentation
Résolution du Parlement européen
sur la situation des indiens
Guaranis-Kaiowas

Contre-preuves
Contexte global favorable à la
cohérence des politiques (cadre
réglementaire et tendance au
niveau européen et international).

Plaidoyer spécifique porté par FIAN
Belgium faisant suite à plusieurs
rapports et visites de représentants
Guaranis organisées par FIAN ces
dernières années.
Conclusion: il est toujours difficile d’établir un lien causal entre l’action d’une ONG et des décisions politiques. Toutefois,
on observe que pour les trois changements mentionnés plus-haut, l’action de FIAN a eu une contribution significative qui
a permis de faire prendre des décisions politiques (au niveau belge, européen et international) en ligne avec les
revendications portées par FIAN. Concernant l’adoption d’une déclaration des droits des paysans par le conseil des droits
humains des Nations-Unies, on observe que FIAN parvient difficilement à faire bouger la position de la Belgique en
raison, selon FIAN, d’une polarisation des positions qualifiées d’idéologique par le Cabinet du Ministre en charge de la
coopération au développement.

Bijlage D. Exemple d’analyse de la contribution d’une ONG

Outcome: Renforcement et mobilisation des organisations de la société civile, des mouvements paysans et autres
mouvements sociaux (transition, justice sociale) autour du droit à l’alimentation et des droits des paysans
Changements observés
Preuves
Contre-preuves
56 organisations soutiennent la
Travail d’information et de mobilisation
campagne pour la Déclaration des
d’autres organisations par FIAN (travail
de long terme)
Droits des paysans
Contribution spécifique au
Argumentaire de FIAN basé sur son
positionnement politique de la
expertise en matière de droit à
campagne du CNCD/11³ sur le droit à
l’alimentation et son approche en termes
l’alimentation et participation à
de droits (approche précédemment non
plusieurs actions de plaidoyer visant des portée par certaines ONG, comme
décideurs politiques (Ministre de
Oxfam Solidarité Belgique).
l’énergie en préparation de la position
belge au niveau européen).
Forte implication des mouvements
Travail d’information et
paysans dans la campagne: intégration
d’accompagnement de FIAN visant à
d’une approche basée sur les droits par
mobiliser une très grande diversité
les mouvements paysans belges,
d’organisations venant d’horizons divers
utilisation des cadres de références
autour des questions droit à
l’alimentation et droits des paysans.
internationaux, développement de
pratiques de co-construction des actions
de plaidoyer avec FIAN, renforcement
du dialogue entre autorités politiques et
mouvements paysans, développement
d’une culture réflexive au sein des
dynamiques sociales soutenues (enjeux
globaux, nécessité d’alliances, remise
en question de certaines pratiques, etc.).
Conclusion: FIAN n’est pas l’unique organisation portant les questions liées aux droits à l’alimentation et aux droits des
paysans. Par contre, son travail exclusive sur ces questions ainsi que son insertion dans des réseaux internationaux lui
confère une expertise qui lui permet de mobiliser d’autres organisations sur ces questions en leur faisant comprendre les
liens et enjeux avec leurs propres thématiques et ainsi les faire adhérer aux campagnes menées sur les droits des
paysans/droit à l’alimentation. Par ailleurs, l’approche collaborative prôné par FIAN lui permet de construire des liens de
confiance et de long terme avec d’autres acteurs, ce qui est porteur en terme de participation à construction et au
renforcement d’un mouvement diversifié autour de mêmes thématiques.
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Annexe F

Bijlage F : Deelrapport 1 : evaluatie van TV
programma’s, films en evenementen
Resultaten op basis van een bevraging onder
de Belgische bevolking

Deelrapport – kwantitatief luik

Voorwoord

Dit rapport maakt samen met het rapport Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties: TV
programma’s, films en evenementen. Resultaten op basis van 11 case studies en een
bevraging onder de Belgische bevolking. Tussentijdse rapportering fase 1 deel uit van de
tussentijdse rapportering van de evaluatie van ontwikkelingseducatie acties uit de
budgetlijnen 14.54.28.12.11.21 en 14.54.28.33.00.29.
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Résumé exécutif

Samenvatting

Jaarlijks gaan er vanuit de Federale Overheid subsidies naar makers en organisatoren
van TV-programma’s, (film)evenementen en filmproducties die als doel hebben de
burger te sensibiliseren en te informeren over de situatie in ontwikkelingslanden en over
ontwikkelingssamenwerking. Zowel de subsidieverstrekker als de subsidie-aanvragers
hebben daarbij een nobele doelstelling: komen tot een meer rechtvaardige en solidaire
wereld gebaseerd op democratische waarden. Organisatoren van de evenementen en
makers van TV- en filmproducties streven bijgevolg ernaar om inzicht bij de burgers te
creëren in klimaatverandering, de gevolgen van globalisering, de complexiteit van
conflicten en het belang van eerlijke handel, maar ook om vooroordelen en taboes te
doorbreken en respect voor diversiteit te stimuleren.
Maar wie kijkt er naar een TV-programma of film en wie gaat er naar een evenement in
het kader van ontwikkelingseducatie? Hoeveel mensen worden warm gemaakt om te
kijken naar TV-programma’s, filmen en documentaires over ontwikkelingslanden en
hoeveel mensen participeren aan een evenement? Bereiken subsidie-aanvragers en verstrekkers hun doelstelling? Dit zijn vragen die we met dit rapport hebben getracht te
beantwoorden op basis van een grootschalige bevraging onder een representatieve
steekproef van de Belgische bevolking. We hebben niet alleen naar het bereik en de
impact van evenementen, film- en TV-producties gekeken die door de Federale Overheid
tussen 2014 en 2017 werden gesubsidieerd, maar ook naar gelijkaardige evenementen
en producties die door anderen gesubsidieerd of georganiseerd werden.
Audiovisuele producties die op TV werden vertoond, bleken volgens onze bevraging een
groter bereik te hebben gehad dan (film)evenementen en filmvoorstellingen buitenshuis.
Het voordeel van televisie is dat er geen verplaatsing aan te pas komt en een diverser
publiek met gesubsidieerde programma’s bereikt wordt dan wanneer er gesubsidieerde
(film)evenementen of filmvoorstellingen worden gehouden. Het publiek van
gesubsidieerde (film)evenementen en filmvoorstellingen bleek vooral jong te zijn en
maatschappelijk actief. Bij kinderen en tieners stelden we dan weer vast dat, volgens
hun ouders, vooral evenementen georganiseerd via de school of jeugdbeweging er toe
bijdroegen dat zij in aanraking konden komen met ontwikkelingseducatie.
Maatschappelijke
participatie
(o.a.
vrijwilligerswerk
&
participatie
in
het
verenigingsleven) bleek samen te hangen met het kijken naar audiovisuele producties en
het deelnemen aan evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie. Maar wat
komt er dan eerst? Zijn het vooral maatschappelijke actieve (jong)volwassenen die in
aanraking komen met ontwikkelingseducatie, of kan ontwikkelingseducatie op zich ook
leiden tot bijvoorbeeld meer engagement in de samenleving? Moet men interesse
hebben in ontwikkelingslanden om te kijken en deel te nemen, of kan
ontwikkelingseducatie leiden tot meer interesse in ontwikkelingslanden? Het is het
verhaal van het kip en het ei, maar onze bevraging toont in ieder geval aan dat
ontwikkelingseducatie in zekere mate een positief effect kan hebben.
Vijf op de zes respondenten gaven namelijk aan dat het kijken naar audiovisuele
producties of het deelnemen aan evenementen op een of andere manier voor een
verandering heeft gezorgd in hun gedrag, attitude en/of kennis. Ook de respondenten,
die niet in aanraking zijn gekomen met ontwikkelingseducatie de afgelopen vier jaar,
bleken getriggerd te kunnen worden door het bekijken van een trailer van een van de
gesubsidieerde films. De impact van audiovisuele producties en evenementen leek echter
bij alle respondenten wel groter te zijn op kennis en inzicht dan op interesse en gedrag,
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met name wanneer het gedrag gemeten wordt aan de hand van engagement tot
vrijwilligerswerk.
Maar, actief bijdragen aan de maatschappij mag dan vooral geïnspireerd worden door
altruïsme en nauwelijks door audiovisuele producties en andere informatieevenementen, engagement kan ook tot stand komen door een rechtsvaardigheidsgevoel.
En audiovisuele producties en evenementen bleken respondenten relatief vaak aan te
zetten tot het nadenken over ongelijkheid. Wanneer het gevoel over onrechtvaardigheid
door dit nadenken sterker wordt, kan dit mogelijk leiden tot een beslissing om zich te
engageren. De wisselwerking tussen ontwikkelingseducatie, interesse, kennis en gedrag
vraagt echter diepgaander onderzoek. De resultaten zijn echter op dit moment
hoopgevend en wijzen erop dat ontwikkelingseducatie zijn doel niet voorbijschiet.
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1. De onderzoeksmethode

1.1. Inleiding
Om een beter inzicht te krijgen in het bereik en de impact van gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties, werd een bevraging gehouden onder een steekproef van
de Belgische bevolking in samenwerking met het onderzoeksbureau IVOX. Onder
ontwikkelingseducatie wordt volgens de wet van 9 januari 2014, die de wet van 19
maart 2013 over Ontwikkelingssamenwerking wijzigt, van het geheel van de acties
verstaan die als doel hebben:


Het
globaal
inzicht
in
de
internationale
problematiek
en
de
ontwikkelingsproblematiek te bevorderen en de kritische meningsvorming te
stimuleren;



Een verandering van waarden en gedragingen teweeg te brengen, zowel op
individueel als op collectief vlak, ten voordele van een meer rechtvaardige en
solidaire wereld;



De actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal en globaal niveau aan te
moedigen, ten voordele van een meer rechtvaardige en solidaire wereld (cf.
Gemeenschappelijke Contextanalyse Noord).

De ontwikkelingseducatie-acties die onderwerp waren van de bevraging vielen in de
periode van 2014 tot 2017 onder de volgende budgetlijnen:


Basisallocatie 14.54.28.12.11.21 – Sensibilisering en informatie van de Belgische
bevolking over internationale ontwikkeling (overheidsinitiatieven). Deze budgelijn
omvat audio visuele producties zoals TV programma’s en film producties.



Basisallocatie 14.54.28.33.00.29 – Sensibilisering en informatie van de Belgische
bevolking over internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven van derden).
Deze budgetlijn omvat film festivals, culturele evenementen of andere korte
educatieve acties.

De meeste acties hebben betrekking op de productie van films en TV-programma’s en de
organisatie van korte (film)evenementen. In een bevraging onder de Belgische bevolking
hebben we in de eerste plaats gepeild naar het bereik en de impact van deze door de
Federale Overheid gesubsidieerde acties, maar ook naar het bereik en de impact van
gelijkaardige acties die niet onder de bovenvermelde budgetlijnen vallen. Op deze
manier kunnen we een vollediger beeld krijgen van het bereik en de impact van
filmproducties, TV-programma’s en evenementen met betrekking tot de situatie in
ontwikkelingslanden en -samenwerking op de meerderjarige bevolking en hun kinderen.
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksmethodologie en de bekomen steekproef.
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten gepresenteerd.

1.2. De steekproeftrekking
In overleg met IVOX werd een representatieve steekproef getrokken van meerderjarige
respondenten op basis van quota’s uit een online onderzoekspanel van 150.000 leden.
Alle leden zijn inwoners van België. Voor de quota’s werden de indicatoren taal
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(Nederlands/Frans), leeftijd, geslacht en regio gekozen. Verder werd er gestreefd naar
een evenwichtige verdeling naar opleidingsniveau van de respondenten. In totaal vulden
2000 respondenten de vragenlijst in. In paragraaf 1.3 bespreken we de bekomen
steekproef op basis van bovenvermelde en andere indicatoren. Om deelname van de
respondenten te stimuleren werd aangekondigd dat een kleine prijs uitgereikt zou
worden aan een substeekproef van respondenten om hen te bedanken voor hun
inspanningen. Deze prijs werd bewust klein gehouden om zeker te zijn dat het panel de
gewone bevolking weerspiegelt en niet de mensen aantrekt die een prijs willen
bemachtigen.

1.3. De onderzoeksvragen en de vragenlijst
De respondenten konden kiezen tussen een Nederlandstalige of een Franstalige versie
van de vragenlijst. Vierenveertig procent van de respondenten vulden een Franstalige
versie in, 56% van de respondenten een Nederlandstalige versie. De vragenlijsten,
opgenomen als bijlage, werden in de periode van december 2017 – januari 2018 online
afgenomen. De vragenlijst werd opgebouwd op basis van de volgende
onderzoeksvragen:


In welke mate hebben volwassenen en hun kinderen een of meerdere films of TVprogramma’s gezien over ontwikkelingslanden of -samenwerking?



In welke mate hebben volwassenen en hun kinderen deelgenomen aan
(film)evenementen over ontwikkelingslanden of -samenwerking (op school of in
de jeugdbeweging)?



Wie kijkt naar een film of TV-programma en wie neemt deel aan een
(film)evenement met betrekking tot ontwikkelingslanden of -samenwerking?



Wat voor impact heeft het zien van een film, TV-programma of het deelnemen
aan een evenement met betrekking tot ontwikkelingslanden of -samenwerking op
kennis, attitude en gedrag?

Respondenten die tussen 2014 en 2017 noch een film noch een TV-programma hebben
gezien en ook niet hebben deelgenomen aan een evenement m.b.t. ontwikkelingslanden
of -samenwerking werden gevraagd om een trailer van de gesubsidieerde film Samuel in
the cloudes te bekijken. Na het bekijken van deze trailer met Nederlandstalige of
Franstalige ondertiteling, kregen de respondenten vragen over de impact van het kijken
naar deze trailer op hun kennis, attitude en gedragsintenties. Er werden 12 to 16 items
geformuleerd die veranderingen in kennis, attitude en gedrag(sintenties) meten. De
inhoud van deze items werd bepaald op basis van de doelstellingen die in de
Gemeenschappelijke
Contextanalyse
Noord
(zie
paragraaf
1.1)
voor
ontwikkelingseducatie werden geformuleerd en de doelstellingen die door de
subsidieaanvragers van de producties en evenementen werden geformuleerd. De
doelstellingen door de wetgeving en binnen de Gemeenschappelijke Contextanalyse
Noord geformuleerd houden o.a. inzicht in de internationale problematiek en
gedragingen om te streven naar een rechtvaardigere wereld in. De subsidie-aanvragers
zelf vernoemen vaak concrete doelstellingen zoals inzicht in de klimaatverandering en de
gevolgen van globalisering, het doorbreken van vooroordelen en taboes, respect voor
diversiteit, inzicht in de complexiteit van conflicten, belang van eerlijke handel etc. In de
Gemeenschappelijke Contextanalyse Noord
wordt
de link gemaakt
tussen
ontwikkelingseducatie en educatie tot wereldburgerschap. Beide educaties hebben als
doel tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld komen gebaseerd op democratische
waarden.
Bij
ontwikkelingseducatie
staan
echter
meer
dan
bij
wereldburgerschapseducatie in het algemeen de Noord-Zuidrelaties centraal. Niettemin
kunnen de veranderingen die in de bevraging worden gemeten op vlak van attitude,
kennis
of
inzicht
en
gedrag
ook
omschreven
worden
als
wereldburgerschapscompetenties.
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Wanneer respondenten op het moment van de bevraging kinderen hadden tussen de
leeftijd van 6 en 21 jaar, werden bijkomende vragen gesteld over het kijk- en
participatiegedrag van de kinderen en de impact ervan op hun gedrag, attitude en
kennis. Tot slot, er werden vragen gesteld om informatie over de socio-demografische
kenmerken en maatschappelijke participatie van de respondenten te verzamelen. Met
deze informatie kon onderzocht worden welk profiel respondenten hebben die naar een
film of TV-programma hebben gekeken en/of hebben deelgenomen aan een evenement
m.b.t. ontwikkelingslanden en -samenwerking.

1.4. De analyses
Er werden drie verschillende analyses uitgevoerd: univariate, bivariate en multivariate
analyses. Univariate analyses zijn analyses op basis van één variabele en worden in deze
studie gebruikt om de frequentieverdeling te beschrijven van de antwoorden van de
respondenten op een specifieke vraag. Aan de hand van bivariate analyses onderzochten
we het verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige respondenten. We gingen na in
welke mate ze verschillend hebben geantwoord op de vragen en geven de
antwoordpatronen weer in kruistabellen. Een vergelijking maken was echter niet
mogelijk voor elke vraag. Sommige vragen werden enkel gesteld in het Nederlands,
andere enkele in het Frans. Dit is met name zo voor de vragen over TV-programma’s en
evenementen. Voor deze vragen werd de frequentieverdeling weergegeven. Verder werd
het verband onderzocht tussen veranderingen in gedrag, attitude en inzicht enerzijds en
de aard van de ontwikkelingseducatie-acties anderzijds. Multivariate analyses, in deze
studie logistische regressieanalyses, werden gebruikt om de relatie tussen de
achtergrondkenmerken van de respondenten en het kijk- en participatiegedrag te
onderzoeken. Kijk- en participatiegedrag onderzochten we voor de Franstalige en
Nederlandstalige respondenten tezamen.
Statistisch significante verschillen tussen Franstalige en Nederlandstalige respondenten,
statistisch significante verbanden of parameterschattingen werden in de tabellen
weergegeven aan de hand van sterretjes. Drie sterretjes verwijzen naar het
significantieniveau <.001, twee sterretjes naar het significantieniveau <.01 en één
sterretje naar het significantieniveau <.05.

1.5. Beschrijving van de steekproef
1.5.1.

Socio-demografische kenmerken

Zoals in de vorige paragraaf aan bod kwam, koos iets meer dan de helft van de
respondenten voor de Nederlandstalige versie van de vragenlijst. De overige helft
verkoos de Franstalige versie. In tabel 1.1 zien we dat iets meer dan de helft van de
respondenten in Vlaanderen woont, een derde in Wallonië en bijna 8% in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze verdeling komt goed overeen met de feitelijke verdeling
van de Belgische bevolking over de drie gewesten: 60,5% in Vlaanderen, 10,5% in
Brussel en 29% in Wallonië19. Wanneer we naar de moedertaal vragen, dan blijken de
meeste respondenten Frans of Nederlands te spreken (tabel 1.2). Slechts 2% van de
respondenten heeft een andere taal als moedertaal. Hoewel er geen populatiecijfers
bestaan m.b.t. de moedertaal van de Belgische bevolking, kunnen we er van uit gaan
dat het aantal respondenten met een andere moedertaal dan Frans of Nederlands
onderschat is. Een kleine 10% van de Belgische bevolking heeft namelijk een andere
nationaliteit dan de Belgische20. Met deze ondervertegenwoordiging dient rekening
gehouden te worden bij de interpretatie van de analyseresultaten. Indien de hypothese
dat anderstaligheid participatie aan evenementen en kijkgedrag kan belemmeren klopt,

19

www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20180101.pdf

20

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking
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dan is het mogelijk dat de cijfers voor participatie- en kijkgedrag in de volgende
hoofdstukken lichtjes worden overschat.

Tabel 1.1

Aantal respondenten naar regio
Totaal

Vlaanderen

1117
55.9%

Wallonië

729
36.5%

Brussel

153
7.7%

Totaal

1999
100.0%

Tabel 1.2

Aantal respondenten naar moedertaal
Aantal

Procent

1104

55.2

861

43.1

7

0.4

12

0.7

Turks, Arabisch

5

0.3

Pools, Roemeens

3

0.2

Andere taal

8

0.4

2000

100

Nederlands
Frans
Engels, Duits
Italiaans, Spaans, Portugees

Total

Hoewel anderstalige respondenten licht ondervertegenwoordigd zijn, lijken andere
doelgroepen wel voldoende vertegenwoordigd te zijn in de bekomen steekproef.
Eenenvijftig procent van de respondenten is vrouw, 49% is man (tabel 1.3). Deze cijfers
komen overeen met de Belgische bevolking21. Er is ook een mooie spreiding over de
leeftijdscategorieën: bijna 11% is 18 tot 24 jaar oud, 33% 25 tot 44 jaar oud, 34% 45
tot 64 jaar oud en 22% 65 jaar of ouder (tabel 1.4). Deze percentages komen overeen
met de percentages onder de Belgische bevolking22. De meeste respondenten hebben
kinderen (tabel 1.5). Zeventig procent heeft 1 of meerdere kinderen. Er zijn geen
vergelijkbare populatiecijfers, maar de data van de PIAAC studie tonen aan dat
respondenten met kinderen goed vertegenwoordigd zijn in onze studie. PIAAC is een
grootschalig internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen en werd in
2011-2012 uitgevoerd. In de studie van PIAAC bleek 67% van de meerderjarige
Vlaamse respondenten minstens 1 kind en 31,9% 2 kinderen te hebben 23. Wel blijken in
onze studie Franstalige respondenten minder vaak twee kinderen te hebben (28.7%)
dan Nederlandstalige respondenten (34.9%). Dit verschil is statistisch significant op .05.
Franstalige respondenten blijken ook significant net iets vaker kinderen te hebben van 0
tot 8 jaar dan Nederlandstalige respondenten (tabel 1.6). Ruim de helft van de
respondenten heeft ook een kind dat 22 jaar is of ouder (55%). Ter vergelijking, de
leeftijd van het oudste kind is bij 49% van de Vlaamse respondenten in de PIAAC studie
22 jaar of ouder.

21

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking

22

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=5fee32f5-29b0-40df-9fb9-af43d1ac9032

23

http://www.oecd.org/skills/piaac/
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Tabel 1.3

Aantal respondenten naar geslacht en taal

Man
Vrouw
Totaal

Tabel 1.4

Nederlands

Frans

Totaal

544

428

972

48.5%

48.7%

48.6%

577

451

1028

51.5%

51.3%

51.4%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Frans

Totaal

Aantal respondenten naar leeftijd en taal
Nederlands

18-24
25-44
45-64
65+
Totaal

Tabel 1.5

1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen
Totaal

9 – 11 jaar
12 – 14 jaar

214
10.7%

369

290

659

32.9%

33.0%

33.0%

381

298

679

34.0%

33.9%

34.0%

251

197

448

22.4%

22.4%

22.4%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Nederlands

Frans

Totaal

329

260

589

29.3%

29.6%

29.4%

234

213

447

20.9%

24.2%

22.4%

391

252

643

34.9%

28.7%

32.1%

167

154

321

14.9%

17.5%

16.1%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Aantal respondenten naar de leeftijd van de kinderen en taal

0 – 5 jaar **
6 – 8 jaar *

94
10.7%

Aantal respondenten naar het aantal kinderen en taal *

Geen kinderen

Tabel 1.6

120
10.7%

Nederlands

Frans

Totaal

91

102

193

11.5%

16.5%

13.7%

78

82

160

9.8%

13.2%

11.3%

102

71

173

12.9%

11.5%

12.3%

122

80

202

15.4%

12.9%

14.3%
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15 – 17 jaar

95

83

178

12.0%

13.4%

12.6%

140

102

242

17.7%

16.5%

17.2%

439

336

775

55.4%

54.3%

54.9%

18 - 21 jaar
22 jaar of ouder

We hebben informatie opgevraagd over de opleiding en de voornaamste activiteit van de
respondenten. De meeste respondenten hebben het hoger secundair onderwijs afgerond.
Bijna 30% heeft ofwel hoogstens het lager secundair onderwijs ofwel hoger onderwijs
afgerond (tabel 1.7). Op basis van de gegevens van Eurostat voor het opleidingsniveau
van volwassenen tussen de leeftijd van 25 en 64 jaar in 2015-2016 stellen we vast dat
de respondenten in onze studie iets vaker laag- (29% versus 25%) of middengeschoold
(40% versus 38%) zijn dan hooggeschoold (31% versus 37%) 24. Hoewel deze
verschillen niet erg groot zijn, zijn ze relevant om er rekening mee te houden bij de
interpretatie van de resultaten. In tabel 1.8 wordt de voornaamste activiteit van de
respondenten gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de meeste respondenten voltijds werken
(41%). Een bijna even groot aantal respondenten werkt echter niet en is gepensioneerd
(27%), student (7%) of huisman of -vrouw (5%). Een klein aantal respondenten (10%)
werkt deeltijds. Slechts 8% is arbeidsongeschikt of werkzoekend. Wanneer we studenten
en (brug)gepensioneerden buiten beschouwing laten, dan blijkt bijna 6% van de
respondenten in onze studie werkzoekend te zijn. Dit percentage ligt niet ver af van de
werkloosheidsgraad volgens de cijfers van Eurostat (7,7% in 2016)25.

Tabel 1.7

Aantal respondenten naar opleiding en taal

Hoogstens lager middelbaar
Hoger middelbaar
Hoger onderwijs
Totaal

Tabel 1.8

Nederlands

Frans

Totaal

311

267

578

27.7%

30.4%

28.9%

469

379

848

41.8%

43.1%

42.4%

341

233

574

30.4%

26.5%

28.7%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Aantal respondenten naar voornaamste activiteit ***
Nederlands

Ik werk voltijds
Ik werk deeltijds
Ik ben werkzoekend
(ingeschreven bij de VDAB, OCMW)
Ik ben arbeidsongeschikt
(ziekenkas, invaliditeit, zwangerschapsverlof)
Ik heb loopbaanonderbreking/verlof zonder wedde

Frans

Totaal

457

365

822

40.8%

41.5%

41.1%

129

70

199

11.5%

8.0%

10.0%

23

52

75

2.1%

5.9%

3.8%

44

40

84

3.9%

4.6%

4.2%

1

1

2

0.1%

0.1%

0.1%

24

www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=21166#AutoAncher5en

25

www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=21166#AutoAncher5en

Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties – TV programma’s, films en evenementen

26

De onderzoeksmethode

Ik ben huisvrouw/huisman
(Brug)pensioen
Student
Andere
Totaal

1.5.2.

57

44

101

5.1%

5.0%

5.1%

295

243

538

26.3%

27.6%

26.9%

90

53

143

8.0%

6.0%

7.2%

25

11

36

2.2%

1.3%

1.8%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Maatschappelijke participatie

We hebben enkele vragen gesteld over maatschappelijke participatie omdat
maatschappelijke participatie mogelijk kan samenhangen met het bekijken van films en
TV-programma’s of met het deelnemen aan evenementen m.b.t. ontwikkelingslanden of
-samenwerking. We meten maatschappelijke participatie aan de hand van actief
lidmaatschap van socio-culturele en andere verenigingen en vrijwilligerswerk bij zowel
de respondenten als hun kinderen. Daarnaast hebben we ook een vraag gesteld in welke
mate de respondenten de actualiteit opvolgen.

1.5.2.1.

Maatschappelijke participatie van de respondenten

Volgens tabel 1.9 blijkt net iets minder dan de helft van de respondenten actief te zijn in
minstens één vereniging. Een kwart van de respondenten is lid van een sportvereniging,
15% van een sociaal-politieke vereniging en 11% van een socio-culturele vereniging of
een hobbyclub. Ter vergelijking: in 2014 bleken vier op tien inwoners van 16 jaar en
ouder in 13 Vlaamse centrumsteden actief lid te zijn van een vereniging 26.
Franstalige respondenten lijken minder vaak lid te zijn van een vereniging dan
Nederlandstalige respondenten: 57% versus 48%. Franstalige respondenten zijn vooral
significant minder actief in een sportvereniging en in een socio-culturele vereniging.
Franstalige respondenten verrichtten ook relatief minder vaak vrijwilligerswerk de
afgelopen vier jaren (tabel 1.10) dan Nederlandstalige respondenten: respectievelijk
27% en 35%. Vrijwilligerswerk kan verschillende soorten activiteiten dekken: gaande
van vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, 11.11.11, de parochie, een buurtcomité, de
schoolraad tot het bieden van ziekenzorg, het begeleiden van jeugdkampen of het
inzamelen van geld voor een goed doel. Volgens een studie van de Koning
Boudewijnstichting nam in 2014 19,4% van de bevolking van 15 jaar en ouder een
vrijwillig engagement op zich, al dan niet in georganiseerd verband 27. Het aantal
vrijwilligerswerkers bleek het hoogst te liggen in Vlaanderen en het laagst in het Brussel
Hoofdstedelijk Gewest. In onze studie ligt het totale percentage hoger, waarschijnlijk
omdat de referentieperiode erg breed is voor zowel het vrijwilligerswerk als lidmaatschap
van verenigingen (vier jaar). Bovendien zijn de respondenten ouder in onze studie (18+)
en vallen in onze studie meer activiteiten, waaronder hulp ten gunste van iemand in het
eigen huishouden (ziekenzorg), onder vrijwilligerswerk dan in de bovenvermelde studie.

26

http://stadsmonitor.vlaanderen.be/participatie-in-het-verenigingsleven

27

Hustinx, L., Marée, M., De Keyser, L., Verhaeghe, L., & Xhauflair, V. (2015). Het vrijwilligerswerk in België.

Kerncijfers. Brussel: Koning Boudewijnstichting
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Tabel 1.9

Aantal respondenten naar hun actief lidmaatschap van socio-culturele en
andere verenigingen de afgelopen vier jaar
Nederlands

Frans

Totaal

52

46

98

4.6%

5.2%

4.9%

314

175

489

28.0%

19.9%

24.4%

Sociaal-politieke vereniging (natuurvereniging,

181

116

297

politieke partij, mensenrechtenorganisatie, …)

16.1%

13.2%

14.8%

147

81

228

13.1%

9.2%

11.4%

119

108

227

10.6%

12.3%

11.3%

533

498

1031

47.5%

56.7%

51.6%

Jeugdvereniging (jeugdbeweging, jeugdclub,
leerlingenraad, Scholierenkoepel, …)
Sportvereniging ***

Socio-culturele vereniging (tekenschool,
muziekschool,toneel, dans, fanfare, …) **
Hobbyclub (knutselclub, schaakclub,
computerclub, koken, quizzen, …)
Geen van bovenstaande ***

Tabel 1.10 Aantal respondenten naar deelname aan vrijwilligerswerk de afgelopen vier
jaar ***
Nederlands
Ja

Frans

Totaal

387

240

627

34.5%

27.3%

31.4%

734

639

1373

65.5%

72.7%

68.7%

Nee
Totaal

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Tot slot is er gevraagd aan de respondenten in welke mate ze de actualiteit volgen op
TV, de radio, in de krant of via internet. De overgrote meerderheid doet dit (bijna)
dagelijks: 84% (tabel 1.11). Elf procent doet dit ten minste één keer per week. Slechts
6% volgt de actualiteit slechts één keer per maand, minder of nooit.

Tabel 1.11 De mate waarin respondenten lezen, kijken of luisteren naar het nieuws of
een actualiteitsprogramma op TV, de radio, in de krant of via internet
Elke dag of bijna elke dag
Ten minste één keer per week (maar niet elke dag)
Ten minste één keer per maand (maar niet elke
week)
Minder dan één keer per maand
Nooit
Totaal

Nederlands

Frans

Totaal

949

724

1673

84.7%

82.4%

83.7%

111

102

213

9.9%

11.6%

10.7%

23

20

43

2.1%

2.3%

2.2%

23

14

37

2.1%

1.6%

1.9%

15

19

34

1.3%

2.2%

1.7%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%
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1.5.2.2.

Maatschappelijke participatie van de kinderen van de
respondenten

Kinderen tussen de leeftijd van 6 en 21 jaar zijn mogelijk actiever dan de respondenten
zelf. Drie kwart van de respondenten met kinderen van 6 tot 21 jaar geeft aan dat (een
van) hun kinderen in de eerste plaats lid zijn van een sportvereniging (55%), in de
tweede plaats van een jeugdvereniging (37%) en in de derde plaats van een socioculturele vereniging (24%) (tabel 1.12). Participatie blijkt opnieuw significant hoger te
liggen bij de Nederlandstalige respondenten dan bij de Franstalige respondenten. Het
verschil is significant voor de jeugdverenigingen, de sportverenigingen en de socioculturele verenigingen. Ook met betrekking tot vrijwilligerswerk geven Nederlandstalige
respondenten vaker aan dat (een van) hun kinderen de afgelopen vier jaar
vrijwilligerswerk heeft verricht (41% versus 28%) (tabel 1.13). Het gaat om een
engagement zoals het begeleiden van jeugdkampen, deelname aan de leerlingenraad of
de Scholierenkoepel en geld inzamelen voor een goed doel. De percentages liggen
niettemin vrij hoog, maar dit kan opnieuw verklaard worden door de brede
referentieperiode. Bovendien impliceren de percentages niet dat elk kind van de
respondent lid is geweest of vrijwilligerswerk heeft verricht de afgelopen vier jaar.
Mogelijk liggen de percentages lichtjes lager als men op individueel niveau gaat kijken
i.p.v. op het gezinsniveau.

Tabel 1.12 Aantal respondenten naar het lidmaatschap van (een van) hun kinderen
tussen 6 en 21 jaar van socio-culturele en andere verenigingen de afgelopen
vier jaar
Nederlands

Frans

Totaal

165

78

243

45.1%

26.9%

37.0%

Jeugdvereniging (jeugdbeweging, jeugdclub,
leerlingenraad, Scholierenkoepel, …) ***
Sportvereniging

***

226

135

361

61.7%

46.6%

55.0%

17

14

31

4.6%

4.8%

4.7%

Sociaal-politieke vereniging (natuurvereniging,
mensenrechtenorganisatie, politieke partij, vakbond, …)
Socio-culturele vereniging (tekenschool, muziekschool,
toneel, dans, fanfare, …) ***

108

52

160

29.5%

17.9%

24.4%

32

29

61

8.7%

10.0%

9.3%

Hobbyclub (knutselclub, schaakclub, computerclub,
koken, quizzen, …)
Geen van bovenstaande ***

66

106

172

18.0%

36.6%

26.2%

Tabel 1.13 Aantal respondenten naar deelname aan vrijwilligerswerk van (een van) hun
kinderen tussen 6 en 21 jaar de afgelopen vier jaar ***
Ja
Nee
Totaal

Nederlands

Frans

Totaal

151

82

233

41.3%

28.3%

35.5%

215

208

423

58.7%

71.7%

64.5%

366

290

656

100.0%

100.0%

100.0%
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2.

Kijk- en participatiegedrag m.b.t.
ontwikkelingslanden en -samenwerking van
de respondenten

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar het kijk- en participatiegedrag van de respondenten.
Meer bepaald hebben we onderzocht welke gesubsidieerde films en TV-programma’s de
respondenten gezien hebben of aan welke gesubsidieerde evenementen de respondenten
deelgenomen hebben. Enkel de ontwikkelingseducatie-acties (films, TV-programma’s of
evenementen) werden opgenomen in de vragenlijst waarvan we weten dat ze hebben
plaatsgevonden of werden getoond voor de bevraging. Wanneer respondenten niet
hebben gekeken naar een gesubsidieerde productie en niet hebben deelgenomen aan
een van de gesubsidieerde activiteiten, werd hen gevraagd of ze kennis hebben gemaakt
met gelijkaardige acties die informatie geven over ontwikkelingslanden of samenwerking. We benoemen deze acties als niet-gesubsidieerde acties. Hiermee
bedoelen we dat ze niet onder de budgetlijnen van de Federale Overheid, vermeld in
hoofdstuk 1, vallen. De acties (films, evenementen, …) kunnen wel door andere
instanties gesubsidieerd zijn geweest. Na een beschrijving van het kijk- en
participatiegedrag in paragraaf 2.2, bespreken we in paragraaf 2.3 het profiel van de
kijkers en participanten

2.2. Een beschrijving van het kijk- en participatiegedrag
2.2.1.1.

Gesubsidieerde acties

Aan de respondenten hebben we de titel van 17 films voorgelegd met een illustratie of
affiche verwant aan de film om te vragen of ze de film gezien hebben. De meeste
producties zijn in het Frans, maar werden ook aan een Nederlandstalig publiek getoond
(met ondertiteling). Niettemin merken we op dat significant meer Franstalige
respondenten een of meerdere films uit tabel 2.1 hebben gezien dan Nederlandstalige
respondenten. Twaalf procent van de Franstalige respondenten hebben met minstens
één film kennisgemaakt tegenover 4% van de Nederlandstalige respondenten. L'homme
qui répare les femmes blijkt de gekendste film te zijn onder de Franstalige respondenten
(6%). Bij de Nederlandstalige respondenten stellen we vast dat de genoemde films
hoogstens door 1% van de respondenten werden gezien.

Tabel 2.1

Aantal respondenten die (een van de) gesubsidieerde films hebben gezien

Insyriated
Qui es-tu Octobre?
Start up story

Nederlands

Frans

Totaal

9

8

17

0.8%

0.9%

0.9%

1

4

5

0.1%

0.5%

0.3%

7

8

15

0.6%

0.9%

0.8%

Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties – TV programma’s, films en evenementen

31

Kijk- en participatiegedrag m.b.t. ontwikkelingslanden en -samenwerking van de respondenten

Félicité
Caravane Touareg
Samuel in the clouds
The land of the enlightened
L'homme qui répare les femmes ***
Rumeurs du lac ***
La Tierra Roja *
Journalistes à tout prix
Rwanda, mais avant? *
Le voyage d'Aïcha
Starter Rwanda *
Caricaturistes, fantassins de la démocratie
Les Constructeurs des idées *
Geen van deze films ***

3

7

10

0.3%

0.8%

0.5%

4

5

9

0.4%

0.6%

0.5%

4

9

13

0.4%

1.0%

0.7%

6

9

15

0.5%

1.0%

0.8%

7

53

60

0.6%

6.0%

3.0%

1

12

13

0.1%

1.4%

0.7%

4

12

16

0.4%

1.4%

0.8%

3

7

10

0.3%

0.8%

0.5%

2

7

9

0.2%

0.8%

0.5%

5

8

13

0.4%

0.9%

0.7%

3

10

13

0.3%

1.1%

0.7%

3

6

9

0.3%

0.7%

0.5%

2

7

9

0.2%

0.8%

0.5%

1075

777

1852

95.9%

88.4%

92.6%

Het bereik van de gesubsidieerde films die doorgaans tijdens evenementen of in kleinere
bioscopen of zalen vertoond werden is eerder klein. De televisie kent duidelijk een groter
bereik. Een derde van de Nederlandstalige respondenten zegt minstens een van de
gesubsidieerde TV-programma’s gezien te hebben. Het bekendste programma blijkt
Flying Doctors te zijn van Eén, gevolgd door Birth Day uitgezonden door dezelfde zender
in 2013 (tabel 2.2). Aan de Franstalige respondenten werd gevraagd of ze het TVprogramma Les Belges du Bout du Monde op RTBF gezien hebben. Een derde
antwoordde positief op de vraag (tabel 2.3).

Tabel 2.2

Aantal Nederlandstalige respondenten die (een van de) gesubsidieerde TVprogramma’s hebben gezien
Aantal

Procent

Flying Doctors (in Virunga) (2014, 2017, Eén)

244

21.8

Wedding day (2015, 2016, Eén)

109

9.7

Birth day (2013, Eén)

179

16.0

79

7.0

748

66.7

Dokters in Afrika (seizoen 2, 2014, Vitaya)
Geen van bovenstaande TV-programma’s
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Tabel 2.3

Aantal Franstalige respondenten die Les Belges du Bout du Monde op RTBF
hebben gezien
Aantal

Procent

Ja

303

34.5

Nee

494

56.2

82

9.3

879

100

Ik weet het niet
Totaal

De evenementen kennen net zoals de filmproducties minder bereik dan TV-programma’s.
Minder dan 1% van de Nederlandstalige respondenten antwoordde te hebben
deelgenomen een filmfestival of ander evenementen (tabel 2.4). Het percentage van
deelnemers ligt bij de Franstalige respondenten hoger (tabel 2.5). Elf procent zegt
deelgenomen te hebben aan een van de filmfestivals. Mogelijk ligt de participatiegraad
van de Franstalige respondenten hoger omdat het om grotere evenementen gaat die
doorgaans jaarlijks georganiseerd worden.

Tabel 2.4

Aantal Nederlandstalige respondenten die deelgenomen hebben aan (een van
de) gesubsidieerde evenementen
Aantal

Procent

Latijns-Amerikaans filmfestival in Antwerpen (2013)

2

0.2

Ondernemende vijftigplussers in beweging voor het Zuiden, vzw NEOS
(2014)
Vijverfestival ondersteunt Fair Trade in Dilbeekse bedrijven (2014)

1

0.1

Geen van bovenstaande festivals/evenementen

Tabel 2.5

3

0.3

1116

99.6

Aantal Franstalige respondenten die deelgenomen hebben aan (een van de)
gesubsidieerde evenementen
Aantal

Procent

Nuit africaine (Ottignies Louvain-La-Neuve)

11

1.3

Festival International du film francophone de Namur

31

3.5

Festival international du film d'amour de Mons

24

2.7

Esperanzah (Floreffe)

39

4.4

Festival Saga Africa (Hanut)
Geen van bovenstaande festivals/evenementen

2.2.1.2.

9

1.0

782

89.0

Niet-gesubsidieerde acties

Aan de respondenten die met geen enkele bovenvermelde gesubsidieerde actie in
aanraking zijn gekomen, werd de vraag gesteld of ze de afgelopen vier jaar op TV of via
internet een andere film, TV-programma of documentaire gezien hebben over
ontwikkelingssamenwerking of de situatie in een ontwikkelingsland. Eén op zes
respondenten heeft inderdaad een andere film, TV-programma of documentaire gezien.
Nederlandstalige respondenten blijken significant vaker te kijken naar dergelijke
producties dan Franstalige respondenten (tabel 2.6). Film- en andere producties op TV of
via internet blijken wederom een groter bereik te hebben dan evenementen waaronder
festivals, lezingen of debatten (tabel 2.7). Slechts zes procent van de respondenten
meldde aan dergelijke evenementen te hebben deelgenomen. Van deze respondenten
heeft de meerderheid dit de afgelopen vier jaar slechts één keer gedaan.
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Tabel 2.6

Aantal respondenten die een andere film, TV-programma of documentaire
gezien hebben over ontwikkelingssamenwerking of de situatie in een
ontwikkelingsland **
Nederlands

Ja, 1 keer
Ja, 2 keer
Ja, vaker dan 2 keer
Nee
Totaal

Tabel 2.7

55

28

83

6.4%

7.1%

18

6

24

2.5%

1.4%

2.1%

76

20

96

10.4%

4.6%

8.2%

582

381

963

79.6%

87.6%

82.6%

731

435

1166

100.0%

100.0%

100.0%

Aantal respondenten die een ander (film)festival, lezing, debat of een
theatervoorstelling bijgewoond hebben over ontwikkelingssamenwerking of
de situatie in een ontwikkelingsland

Ja, 1 keer
Ja, 2 keer
Ja, vaker dan 2 keer

Totaal

2.2.1.3.

Totaal

7.5%

Nederlands

Nee

Frans

Frans

Totaal

30

13

43

4.1%

3.0%

3.7%

11

2

13

1.5%

0.5%

1.1%

14

5

19

1.9%

1.1%

1.6%

676

415

1091

92.5%

95.4%

93.6%

731

435

1166

100.0%

100.0%

100.0%

Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde acties tezamen

Wanneer we de antwoorden van de respondenten m.b.t. de gesubsidieerde en de niet gesubsidieerde acties samennemen, dan kunnen we besluiten dat de helft van de
respondenten de afgelopen vier jaar op een of andere wijze in contact is gekomen met
een productie of evenement dat in het teken staat van ontwikkelingssamenwerking of de
situatie in ontwikkelingslanden (tabel 2.8). Er is geen significant verschil tussen de
Nederlandstalige en Franstalige respondenten.
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Tabel 2.8

Aantal respondenten die een gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde actie
heeft bijgewoond of gezien over ontwikkelingssamenwerking of de situatie in
een ontwikkelingsland28
Nederlands

Ja
Nee
Totaal

Frans

Totaal

551

434

985

49.2%

53.6%

51.0%

570

375

945

50.8%

46.4%

49.0%

1121

809

1930

100.0%

100.0%

100.0%

2.3. Het kijk- en participatiegedrag nader verklaard
2.3.1.1.

Gesubsidieerde acties

Om het profiel van de kijkers en de deelnemers te analyseren, kijken we naar de relatie
tussen achtergrondkenmerken van de respondenten en het kijk- en participatiegedrag.
Daarvoor gebruikten we logistische regressieanalyses. De odds ratio voor elke variabele
of achtergrondkenmerk wordt weergegeven in de tabellen in de kolommen onder
‘Exp(B)’. Odds ratio’s die groter zijn dan 1 geven een positief effect weer; odds ratio’s
die kleiner zijn dan 1 geven een negatief effect weer. Statistische significantie wordt
weergegeven met sterretjes (zie ook hoofdstuk 1). We geven in de middelste kolom het
effect van de socio-demografische achtergrondkenmerken weer, in de rechterkolom het
effect van alle kenmerken. Omdat het kijk- en participatiegedrag eenzelfde
referentieperiode (2014-2017) hebben als participatie in het verenigingsleven en
vrijwilligerswerk, is het met name voor de kenmerken m.b.t. maatschappelijke
participatie moeilijk te achterhalen wat de oorzaak is en wat het effect. Ook voor de
socio-demografische kenmerken is dit niet altijd evident. Het is namelijk in theorie
mogelijk dat een respondent tijdens de bevraging in Vlaanderen woonde, maar dat zijn
of haar kijk- of participatiegedrag plaatsvond toen de respondent (nog) in een ander
gewest woonde. Daarom spreken we bij de interpretatie van de data over verbanden in
plaats van over effecten.
Iets minder dan 8% van de respondenten heeft een of meerdere gesubsidieerde films
gezien (zie paragraaf 2.2.1.1) tussen 2014 en 2017. Vrouwen, jongvolwassenen (18-24
jaar), werkenden (voltijds of deeltijds) en mensen uit Wallonië en Brussel lijken dit 1,5 29
tot 4,3 keer vaker gedaan te hebben dan mannen, volwassenen vanaf 25 jaar,
Vlamingen en studenten (tabel 2.9). De reden waarom Vlamingen minder gekeken
hebben dan andere inwoners van België heeft mogelijk te maken met de voertaal van de
meeste gesubsidieerde films, ook al werden sommige films met een Nederlandse
ondertiteling aangeboden. Het verband tussen geslacht en kijkgedrag verdwijnt wanneer
ook kenmerken m.b.t. maatschappelijke participatie aan het model worden toegevoegd.
Respondenten die de actualiteit vaak volgen, actief lid zijn van een vereniging of

28

Franstalige respondenten die ‘ik weet het niet’ hebben geantwoord op de vraag of ze naar Les Belges du
Bout du Monde op RTBF gekeken hebben, noch een gesubsidieerde film gezien hebben en noch hebben
deelgenomen aan een gesubsidieerd filmfestival, hebben door een technische fout de vragen over nietgesubsidieerde acties niet gekregen. Hierdoor bedraagt het totaal aantal respondenten 1930 in plaats van 2000
in deze tabel.
29

Odds ratio’s geven de waarschijnlijkheid weer dat iets plaatsvindt. De odds ratio voor respondenten in
Brussel is 2.744. Zij maken daarom 2.7 keer meer kans om een film gezien te hebben dan respondenten uit de
referentiecategorie, in dit geval respondenten uit Vlaanderen. De odds ratio voor man is .669. Mannen maken
daarom .7 keer minder kans om een film gezien te hebben, of omgerekend, vrouwen maken 1.5 keer (1/.669)
meer kans om een film gezien te hebben.
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vrijwilligerswerk hebben verricht de afgelopen vier jaar gingen 1.5 tot 3.8 keer vaker
naar een gesubsidieerde film kijken.
Ruim een derde van de respondenten heeft naar een of meerdere van de gesubsidieerde
TV-programma’s gekeken, maar het kijken naar gesubsidieerde TV-programma’s lijkt
minder goed verklaard te kunnen worden aan de hand van socio-demografische
kenmerken en maatschappelijke participatie (tabel 2.10). De verklaarde variantie
weergegeven door Nagelkerke R2 (8%) ligt beduidend lager dan de verklaarde variantie
voor filmproducties en evenementen (14% tot 24%; zie tabel 2.9 en tabel 2.11). Enkel
respondenten met kinderen en respondenten die vaker maatschappelijk participeren
blijken zich te onderscheiden van andere respondenten. De eerstgenoemde groep keek
1,3 tot 2,7 keer vaker naar gesubsidieerde TV-programma’s (tabel 2.9). Er kan geen
onderscheid gemaakt worden naar diploma, voornaamste activiteit en regio.
Respondenten kwamen de afgelopen vier jaar het minst vaak in contact met een
gesubsidieerd evenement, dat doorgaans een filmfestival was. Slechts 5% nam aan een
evenement deel, en deze 5% omvat voornamelijk Franstalige respondenten. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de odds ratio voor regio bijzonder groot is en dat inwoners uit
Wallonië en Brussel respectievelijk 24 en 30 keer vaker er aan hebben deelgenomen
(tabel 2.11). Dit sterke verband is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de hoge
verklaarde variantie (29%). Daarnaast blijken jongvolwassenen en werkende
respondenten vaker naar een evenement te zijn gegaan dan respondenten van 25 jaar
of ouder en niet-werkende respondenten. Dit stelden we ook vast voor het kijkgedrag
van gesubsidieerde films, wellicht omdat deze films (ook) op filmfestivals worden
vertoond. Verder blijkt maatschappelijke participatie positief samen te hangen met
deelname aan de evenementen. Opmerkelijk is dat diploma voor geen van de drie
gesubsidieerde ontwikkelingseducatie-acties een verklarende factor is.

Tabel 2.9

De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar gesubsidieerde
films uitgedrukt in odds ratio’s (N=1999)
Exp(B)

Man

Exp(B)

.669 *

.708

Leeftijd (25-44)

.126 ***

.130 ***

Leeftijd (45-64)

.144 ***

.151 ***

Leeftijd (65+)

.234 **

.257 **

Diploma (middengeschoold)

.989

.962

Diploma (hooggeschoold)

.913

.774

1.364

1.366

Regio (Brussel)

2.744 ***

2.891 ***

Regio (Wallonië)

4.234 ***

5.076 ***

1.210

1.365

.755

.722

Leeftijd (18-24)30

Diploma (laaggeschoold)

Kinderen
Regio (Vlaanderen)

Activiteit (aan het werk)
Activiteit
(niet
aan
het
werk)31
Activiteit ((brug)pensioen)
Activiteit (student)

.335 **

Actualiteit

.335 **
3.826 *

30

Wanneer geen odds ratio vermeld wordt voor een specifieke categorie, dan geldt deze categorie als
referentiecategorie. Bv., in geval van leeftijd worden respondenten uit de categorieën 25-44, 45-64 en 65+
vergeleken met de categorie 18-24.
31

Hieronder behoren respondenten die arbeidsongeschikt zijn of huisman of huisvrouw zijn.
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Verenigingen volwassenen

1.497 *

Vrijwilligerswerk

1.873 **

Constant

.361

.056 ***

Nagelkerke R2

.105

.140

Tabel 2.10 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar gesubsidieerde
TV-programma’s uitgedrukt in odds ratio’s (N=1999)
Man

Exp(B)

Exp(B)

1.066

1.103

Leeftijd (18-24)
Leeftijd (25-44)

.809

.823

Leeftijd (45-64)

1.009

1.011

Leeftijd (65+)

1.661

1.682

Diploma (middengeschoold)

1.078

1.041

Diploma (hooggeschoold)

1.278

1.134

Kinderen

1.377 *

1.378 *

Regio (Brussel)

1.102

1.147

Regio (Wallonië)

.889

.991

Activiteit (niet aan het
werk)
Activiteit ((brug)pensioen)

1.133

1.216

1.326

1.316

Activiteit (student)

1.088

1.070

Diploma (laaggeschoold)

Regio (Vlaanderen)

Activiteit (aan het werk)

Actualiteit

2.650 ***

Verenigingen volwassenen

1.298 *

Vrijwilligerswerk

1.418 **

Constant
Nagelkerke R

2

.274 ***

.081 ***

.054

.080

Tabel 2.11 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het participeren aan
gesubsidieerde evenementen uitgedrukt in odds ratio’s (N=1999)
Man

Exp(B)

Exp(B)

.728

.858

Leeftijd (18-24)
Leeftijd (25-44)

.192 ***

.226 ***

Leeftijd (45-64)

.091 ***

.102 ***

Leeftijd (65+)

.133 **

.169 *

Diploma (laaggeschoold)
Diploma (middengeschoold)

1.409

1.396

Diploma (hooggeschoold)

1.462

1.191

.978

.980

Kinderen
Regio (Vlaanderen)
Regio (Brussel)

29.637 ***

34.876 ***

Regio (Wallonië)

23.592 ***

28.044 ***
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Activiteit (aan het werk)
Activiteit (niet aan het
werk)
Activiteit ((brug)pensioen)
Activiteit (student)

1.010

1.201

.408

.366

.189 **

.198 **

Actualiteit

4.223

Verenigingen volwassenen

2.236 **

Vrijwilligerswerk
Constant
Nagelkerke R

2

2.3.1.2.

2.435 **
.037 ***

.003 ***

.286

.344

Niet-gesubsidieerde acties

Aan de respondenten die niet in contact zijn gekomen met een van de gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties werd gevraagd of ze andere film of TV-producties hebben
gezien of aan andere evenementen hebben deelgenomen die betrekking hebben op
ontwikkelingssamenwerking of -landen. Het gaat om 1166 respondenten.
In tegenstelling tot wat we vaststelden bij gesubsidieerde acties zien we bij overige,
niet-gesubsidieerde acties dat diploma samenhangt met kijk- en participatiegedrag.
Hooggeschoolde respondenten kijken 2.1 keer vaker naar een film, documentaire of TVprogramma (tabel 2.12) en gaan 3.2 keer vaker naar een evenement dan
laaggeschoolden (tabel 2.13). Dit verband blijft statistisch significant, ook wanneer we
variabelen voor maatschappelijke participatie, die op zich positief samenhangt met
diploma, toevoegen aan het model.
Net zoals bij de gesubsidieerde acties zien we hier dat maatschappelijke participatie, met
name deelname aan vrijwilligerswerk, positief samenhangt met kijk- en vooral met
participatiegedrag. De regio speelt ook een rol bij de verklaring van het kijkgedrag.
Inwoners uit Brussel kijken minder vaak naar een film, documentaire of TV-programma
over ontwikkelingssamenwerking of -landen dan inwoners uit Vlaanderen (tabel 2.12).
Met betrekking tot de evenementen stellen we vast dat respondenten met kinderen
minder vaak er naar toe gaan dan respondenten zonder kinderen (tabel 2.13). Tot slot,
het verband met leeftijd lijkt minder prominent aanwezig te zijn. Enkel voor film of TVproducties en de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar zien we een negatief verband. Met
andere woorden, volwassenen tussen 25 en 44 jaar kijken minder vaak dan volwassen
onder de 25 jaar. Bovendien kijken studenten significant 2.5 keer vaker naar een film,
documentaire of TV-programma dan werkenden.

Tabel 2.12 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar nietgesubsidieerde TV-programma’s, films en documentaires uitgedrukt in odds
ratio’s (N=1166)
Man

Exp(B)

Exp(B)

.744

.763

Leeftijd (18-24)
Leeftijd (25-44)

.475 *

.422 *

Leeftijd (45-64)

.660

.620

Leeftijd (65+)

.547

.530

Diploma (middengeschoold)

1.180

1.201

Diploma (hooggeschoold)

2.102 ***

1.862 **

Diploma (laaggeschoold)

Kinderen

.856

.827

Regio (Vlaanderen)
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Regio (Brussel)

.546 **

.582 **

Regio (Wallonië)

.768

.928

Activiteit (aan het werk)
Activiteit (niet aan het
werk)
Activiteit ((brug)pensioen)

.900

1.009

1.198

1.189

Activiteit (student)

2.498 *

2.288 *

Actualiteit

1.883

Verenigingen volwassenen

1.356

Vrijwilligerswerk

1.724 **

Constant

.458

.192 ***

Nagelkerke R2

.101

.127

Tabel 2.13 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het deelnemen aan nietgesubsidieerde evenementen uitgedrukt in odds ratio’s (N=1166)
Exp(B)
Man

Exp(B)

.718

.727

Leeftijd (25-44)

.619

.604

Leeftijd (45-64)

.652

.737

Leeftijd (65+)

.759

.890

Diploma (middengeschoold)

1.189

1.245

Diploma (hooggeschoold)

3.177 **

2.693 *

Leeftijd (18-24)

Diploma (laaggeschoold)

Kinderen

.587

.522 *

Regio (Brussel)

.767

.933

Regio (Wallonië)

.135

.168

Activiteit (niet aan het
werk)
Activiteit ((brug)pensioen)

1.190

1.564

.947

1.029

Activiteit (student)

2.603

2.270

Regio (Vlaanderen)

Activiteit (aan het werk)

Actualiteit

.789

Verenigingen volwassenen

1.926 *

Vrijwilligerswerk
Constant
Nagelkerke R

2.3.1.3.

2

3.436 ***
.132 ***

.063 **

.110

.185

Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde acties tezamen

Onderstaande analyse geeft een beeld van het profiel van respondenten die hebben
gekeken naar een film, documentaire of TV-programma of hebben deelgenomen aan een
evenement met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking of -landen, ongeacht of de
producties en evenementen werden gesubsidieerd door de federale overheid. De helft
van de respondenten heeft naar een dergelijke productie gekeken of aan een evenement
deelgenomen (zie tabel 2.8). We zien enkele verbanden die we in de vorige paragrafen
hebben vastgesteld ook in tabel 2.14 terugkomen: leeftijd, regio, het hebben van
kinderen, diploma en maatschappelijke participatie. Met name volwassenen tussen de
leeftijd van 25 en 64 jaar komen minder vaak in aanraking met ontwikkelingseducatieEvaluatie van ontwikkelingseducatie-acties – TV programma’s, films en evenementen
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acties dan jongvolwassenen. Er is geen significant verschil meer tussen jongvolwassenen
en volwassenen van 65 jaar of ouder. Een verklaring zou gezocht kunnen worden in het
feit dat volwassenen tussen de 25 en 64 jaar het vaakst professioneel actief zijn,
kinderen en bijgevolg minder tijd hebben. Echter, het hebben van kinderen heeft,
gecontroleerd voor leeftijd, een positief verband met kijk- en participatiegedrag en kan
geen verklaring bieden voor de samenhang tussen leeftijd en hetzelfde kijk- en
participatiegedrag.
Niet alleen jongvolwassenen maar ook hooggeschoolden maken meer kans op deelname
aan een ontwikkelingseducatie-actie. Vlamingen lijken iets minder vaak in aanraking te
komen met ontwikkelingseducatie-acties. Het verschil tussen de Vlamingen en de
inwoners van Brussel is statistisch significant, het verschil tussen de Vlamingen en de
inwoners van Wallonië niet. De grootste verbanden vinden we echter tussen
maatschappelijke participatie (met name voor het volgen van actualiteit) enerzijds en
kijk- en participatiegedrag anderzijds.

Tabel 2.14 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het deelnemen aan evenementen
of het kijken naar een film, documentaire of TV-programma uitgedrukt in
odds ratio’s (N=1929)
Exp(B)

Exp(B)

.908

.947

Leeftijd (25-44)

.448 **

.433 **

Leeftijd (45-64)

.595 *

.580 *

Leeftijd (65+)

.876

.855

Diploma (middengeschoold)

1.160

1.121

Diploma (hooggeschoold)

1.556 **

1.344 *

Kinderen

1.283 *

1.274 *

Man
Leeftijd (18-24)

Diploma (laaggeschoold)

Regio (Vlaanderen)
Regio (Brussel)

1.242 *

1.309 **

Regio (Wallonië)

1.100

1.278

Activiteit (niet aan het
werk)
Activiteit ((brug)pensioen)

1.095

1.194

1.296

1.295

Activiteit (student)

1.644

1.587

Activiteit (aan het werk)

Actualiteit

2.624 ***

Verenigingen volwassenen

1.423 **

Vrijwilligerswerk

1.680 ***

Constant
Nagelkerke R2

1.096
.060

.310 **
.107

2.4. Conclusie
In
dit
hoofdstuk
onderzochten
we
de
het
bereik
van
gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties waaronder filmen, TV-programma’s en evenementen en
van gelijkaardige, niet-gesubsidieerde acties. We gingen ook na wat het profiel is van de
respondenten die deelnamen aan een ontwikkelingseducatie-actie. De bevindingen
worden hieronder samengevat:
Bereik
Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties – TV programma’s, films en evenementen

40

Kijk- en participatiegedrag m.b.t. ontwikkelingslanden en -samenwerking van de respondenten



De helft van de respondenten kwam de afgelopen vier jaar minstens één keer in
contact met een ontwikkelingseducatie-actie (TV-programma, film, evenement),
al dan niet gesubsidieerd door de Federale Overheid.



Onder de gesubsidieerde acties is het bereik van TV-programma’s het grootst.
Ruim een derde van de respondenten meldde minstens één keer naar een van de
gesubsidieerde programma’s te hebben gekeken.



Het bereik van gesubsidieerde filmvoorstellingen en (film)festivals en
evenementen is beperkter. Een op tien Franstalige respondenten heeft een film
gezien of een filmfestival/evenement bijgewoond. Met name de film L'homme qui
répare les femmes is bekend onder hen. Het bereik bij Nederlandstalige
respondenten is bijna onbestaande. Het verschil in bereik tussen de
Nederlandstalige en Franstalige respondenten kan waarschijnlijk verklaard
worden omdat het Franstalige aanbod groter is.



Ook onder de niet-gesubsidieerde acties hebben TV-programma’s en gelijkaardige
producties via internet een groter bereik dan (film)festivals en evenementen. Met
name Nederlandstalige respondenten zouden vaker naar een film- en TVproducties m.b.t. ontwikkelingslanden of -samenwerking hebben gekeken.

Profiel


M.b.t. de gesubsidieerde acties, gingen vooral jongvolwassenen, niet-studenten
en, vanwege het aanbod, vooral inwoners van Brussel en Wallonië naar een
filmvoorstelling of evenement. Het kijkpubliek van gesubsidieerde TVprogramma’s is diverser. Zij onderscheiden zich echter wel van niet-kijkers door
relatief vaker kinderen te hebben dan niet-kijkers.



M.b.t. de niet-gesubsidieerde acties, bevinden kijkers zich relatief minder vaak in
de leeftijdscategorie van 25-44, komen minder vaak uit Brussel, zijn student of
hooggeschoold en maatschappelijk actief. De participant is eveneens
hooggeschoold en maatschappelijk actief.



Het diploma heeft m.a.w. een impact op het niet-gesubsidieerde kijk- en
participatiegedrag, maar niet op het gesubsidieerde kijk- en participatiegedrag.
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat veel respondenten met name de
gesubsidieerde TV-programma’s maar ook filmfestivals als een vorm van
recreatie
beschouwen
en
niet
noodzakelijkerwijze
linken
met
ontwikkelingssamenwerking. Op deze manier zien we minder snel verschillen
optreden naar socio-economische achtergrond dan wanneer we vragen naar het
kijk- en participatiegedrag m.b.t. ontwikkelingssamenwerking zonder concrete
voorbeelden van TV-producties en evenementen te benoemen.



Alle kijkers en participanten, ongeacht of de ontwikkelingseducatie-actie
gesubsidieerd is of niet, zijn vaker maatschappelijk actief (vrijwilligerswerk,
verenigingsleven) dan niet-kijkers en -participanten.

We kunnen concluderen dat producties die op TV verschijnen een groot en divers publiek
aantrekken. Participatie aan evenementen en filmfestivals vraagt een grotere inspanning
en kent bijgevolg minder bereik. Maar het participatiegedrag neemt wel toe wanneer het
aanbod ook groter is. Wanneer we alle ontwikkelingseducatie-acties tezamen nemen,
dan kunnen we concluderen dat de kijker of participant relatief vaker hooggeschoold is,
maatschappelijk actief is, jong of 65+ is, kinderen heeft en/of uit Brussel komt.
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3.

Kijk- en participatiegedrag m.b.t.
ontwikkelingslanden en -samenwerking van
kinderen

3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar het kijk- en participatiegedrag van de kinderen van de
respondenten. Het gaat om kinderen van de respondenten tussen de leeftijd van 6 en 21
jaar oud. Wanneer de respondenten geen kinderen hebben of enkel kinderen hebben
onder de 6 jaar en/of boven de 21 jaar. dan kregen ze geen vragen over het kijk- en
participatiegedrag van hun kinderen. De vragen werden door de respondenten zelf en
niet door de kinderen beantwoord vanwege logistieke redenen.
We hebben meer bepaald onderzocht welke gesubsidieerde TV-programma’s en andere
film of TV-producties de kinderen gezien hebben of aan welke evenementen ze
deelgenomen hebben op school of via de jeugdbeweging. Enkel de acties (TVprogramma’s of evenementen) werden opgenomen in de vragenlijst waarvan we weten
dat ze hebben plaatsgevonden of werden getoond. Wanneer de kinderen van de
respondenten niet hebben gekeken naar een gesubsidieerde film- of TV-productie en niet
hebben deelgenomen aan een van de gesubsidieerde activiteiten, werd de respondenten
gevraagd of hun kinderen kennis hebben gemaakt met gelijkaardige acties die
betrekking hebben op ontwikkelingslanden of -samenwerking. We benoemen deze acties
als niet-gesubsidieerde acties. Hiermee bedoelen we dat ze niet onder de budgetlijnen
van de Federale Overheid, vermeld in hoofdstuk 1, vallen. De acties (TV-programma’s,
evenementen, …) kunnen wel door andere instanties gesubsidieerd zijn geweest. Na een
beschrijving van het kijk- en participatiegedrag in paragraaf 3.2, bespreken we in
paragraaf 3.3 het profiel van de jonge kijkers en participanten.

3.2. Een beschrijving van het kijk- en participatiegedrag
3.2.1.1.

Gesubsidieerde acties

De helft van de Nederlandstalige respondenten geeft aan dat hun kinderen niet naar de
TV-programma’s vermeld in tabel 3.1 hebben gekeken. Daarnaast geeft 29% van de
respondenten aan dat ze het niet weten. Iets meer dan 20% van de respondenten geeft
aan dat een of meerdere van hun kinderen minstens één gesubsidieerd TV programma
hebben gezien de afgelopen vier jaren. Birth day blijkt daarbij het populairste
programma te zijn (9%), gevolgd door Wedding day (8%) en Flying doctors (8%). Onder
de TV-programma’s die zich specifiek op kinderen richtten, werd het programma Beestig
op VTM KZoom (8%) en Karrewiet op de Filipijnen (5%) het vaakst gekozen. Met
betrekking tot de Franstalige TV-programma’s, gaf 6% tot 10% van de Franstalige
respondenten aan dat een of meerdere van hun kinderen respectievelijk Code aventure
en/of Les Belges du Bout du Monde hebben gezien (tabel 3.2).
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Tabel 3.1

Aantal Nederlandstalige respondenten die meldden dat (een van) hun
kinderen (een van de) gesubsidieerde TV-programma’s hebben gezien32
Aantal

Procent

5

1.8

Goed gezien! (over ontwikkelingsthema’s, Ketnet, 2017)

10

3.7

Karrewiet op de Filipijnen (Ketnet, 2015)

14

5.2

Karrewiet in Marokko (Ketnet, 2015)

10

3.7

1

0.4

Technologie in Tanzania (Ketnet, 2017)

Kinderrechten bij de Hooglandindianen in Peru (Ketnet, 2014)
Eerlijk waar (over fair trade, VTM KZoom, 2014)

3

1.1

Beestig (over dieren in Afrika, VTM KZoom)

21

7.7

Flying Doctors (in Virunga) (2014, 2017, Eén)

26

8

Wedding day (2015, 2016, Eén)

26

8

Birth day (2013, 2014, Eén)

29

8.9

8

2.4

Geen van deze TV-programma’s

181

49.5

Ik weet het niet

106

29.0

Dokters in Afrika (seizoen 2, 2014, Vitaya)

Tabel 3.2

Aantal Franstalige respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen
(een van de) gesubsidieerde TV-programma’s hebben gezien33
Aantal

Procent

Code aventure (RTBF)

19

6.0%

Les Belges du Bout du Monde (RTBF)

33

9.8%

Ik weet het niet

88

21.1%

Opnieuw lijkt de participatiegraad voor evenementen lager te liggen dan het kijkgedrag.
Slechts een kleine 2% van de Nederlandstalige respondenten gaf aan dat een of
meerdere kinderen tussen de leeftijd van 6 en 21 jaar hebben deelgenomen aan een van
de evenementen vermeld in tabel 3.3. Ook bij de Franstalige respondenten gaven slechts
drie personen aan dat een of meerdere kinderen Le ring de l'agro hebben bijgewoond.
Bijna 1 op 5 respondenten weet niet of hun kinderen aan de evenementen hebben
deelgenomen.

Tabel 3.3

Aantal Nederlandstalige respondenten die meldden dat (een van) hun
kinderen aan (een van de) gesubsidieerde evenementen heeft deelgenomen
Aantal

Procent

Jieha! (duurzaam ondernemen in secundair onderwijs, VLAJO)

3

0.8

Pop-uprestaurant (vzw Globelink, 2016 in Aalst, Diest en
Hamont-Achel)
Afrika Filmfestival goes Youth 2.0 (2015, 2016, Leuven)

1

0.3

1

0.3

Cross Culture Clatch (vzw iDROPS)

0

0.0

Jongeren- Met zicht op de wereld (vzw Moov)

2

0.5

Le ring de l'agro (een musical over landbouw, 2016)

0

0.0

297

81.1

Geen van deze activiteiten

32

De eerste zeven programma’s werden voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen
de 6 en 17 jaar oud. De overige producties werden voorgelegd aan respondenten met een of meerdere
kinderen tussen de 9 en 21 jaar.
33

Code aventure werd voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen de 6 en 17 jaar
oud. Les Belges du Bout du Monde werd voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen
de 9 en 21 jaar.
Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties – TV programma’s, films en evenementen

44

Kijk- en participatiegedrag m.b.t. ontwikkelingslanden en -samenwerking van kinderen

Ik weet het niet

Tabel 3.4

63

Aantal Franstalige respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen Le
ring de l'agro heeft bijgewoond
Aantal

Le ring de l'agro (een musical over landbouw, 2016)
Nee
Ik weet het niet

3.2.1.2.

17.2

Procent

3

1.0

234

80.7

53

18.3

Niet-gesubsidieerde acties

Aan de respondenten wiens kinderen tussen 6 en 21 jaar niet in contact kwamen met
een gesubsidieerde actie werd bijkomend gevraagd of een of meerdere kinderen in
contact zijn gekomen met andere, maar gelijkaardige acties (film, documentaire of TVprogramma, evenementen) in het kader van ontwikkelingssamenwerking of met
betrekking tot ontwikkelingslanden. Bijna de helft van de respondenten antwoordde op
deze bijkomende vraag m.b.t. film- of TV-producties negatief. Bijna veertig procent gaf
bovendien aan het niet te weten. Slechts 8% van de respondenten gaf aan dat een of
meerdere van hun kinderen tijdens de afgelopen vier jaar op TV, op een filmfestival of
via internet een andere film, documentaire of reportage gezien hebben over de situatie
in ontwikkelingslanden of ontwikkelingssamenwerking (tabel 3.5). Met betrekking tot
acties op school of via de jeugdbeweging bleek 31% van de respondenten niet te weten
dat een of meerdere van hun kinderen eraan hebben deelgenomen (tabel 3.6). Echter,
er is wel een duidelijk significant verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige
respondenten. Veertien procent meer Nederlandstalige dan Franstalige respondenten
antwoordde dat hun kinderen hebben deelgenomen aan dergelijke initiatieven op school
of de jeugdbeweging.

Tabel 3.5

Aantal respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen tijdens de
afgelopen vier jaar op TV, op een filmfestival of via internet een andere film,
documentaire of reportage gezien hebben over de situatie in
ontwikkelingslanden of ontwikkelingssamenwerking

Nee
Ja, 1 keer
Ja, meerdere keren
Ik weet het niet
Totaal

Tabel 3.6

Nee

Nederlands

Frans

148

90

238

Totaal

54.0%

50.0%

52.4%

6

8

14

2.2%

4.4%

3.1%

13

9

22

4.7%

5.0%

4.8%

107

73

180

39.1%

40.6%

39.6%

274

180

454

100.0%

100.0%

100.0%

Aantal respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen tijdens de
afgelopen vier jaar hebben deelgenomen aan een andere actie op school of in
de jeugdbeweging die in het teken stond van een ontwikkelingsland of
ontwikkelingssamenwerking ***
Nederlands

Frans

86

93
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Ja, 1 keer
Ja, meerdere keren
Ik weet het niet
Totaal

3.2.1.3.

31.4%

51.7%

39.4%

41

18

59

15.0%

10.0%

13.0%

56

20

76

20.4%

11.1%

16.7%

91

49

140

33.2%

27.2%

30.8%

274

180

454

100.0%

100.0%

100.0%

Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde acties tezamen

Aan de respondenten die een evenement of een filmvoorstelling bezochten werd
bijkomend gevraagd of ze (een van) hun kinderen meenamen. Meer dan de helft van de
respondenten gaf aan dat ze dit hadden gedaan (tabel 3.7). Nederlandstalige
respondenten leken dit vaker te doen dan Franstalige respondenten, maar het verschil is
statistisch niet significant.
Wanneer we de antwoorden van de respondenten over de gesubsidieerde en de nietgesubsidieerde acties samennemen, dan zien we dat de helft van de respondenten
aangaf dat (een van) hun kinderen de afgelopen vier jaar op een of andere wijze in
contact is gekomen met een productie of evenement dat in het kader staat van
ontwikkelingssamenwerking of de situatie in ontwikkelingslanden (tabel 3.8).
Nederlandstalige respondenten (53%) gaven dit significant vaker aan dan Franstalige
respondenten (37%).

Tabel 3.7

Aantal respondenten die (een van) hun kinderen meenamen naar een
gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde evenement of filmvoorstelling

Nee, nooit
Ja, 1 keer
Ja, meerdere keren
Totaal

Tabel 3.8

Nederlands

Frans

Totaal

6

24

30

33.3%

48.0%

44.1%

5

16

21

27.8%

32.0%

30.9%

7

10

17

38.9%

20.0%

25.0%

18

50

68

100.0%

100.0%

100.0%

Aantal respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen een
gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde actie hebben bijgewoond of een film,
documentaire of TV-programma hebben gezien over
ontwikkelingssamenwerking of de situatie in een ontwikkelingsland ***
Nederlands

Ja
Nee of weet het niet
Totaal

Frans

Totaal

195

106

301

53.3%

36.6%

45.9%

171

184

355

46.7%

63.4%

54.1%

366

290

656

100.0%

100.0%

100.0%
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3.3. Het kijk- en participatiegedrag nader verklaard
3.3.1.1.

Gesubsidieerde acties

In de volgende analyses werd nagegaan wat het profiel is van kinderen die in aanraking
zijn gekomen met een ontwikkelingseducatie-actie. We meten het profiel aan de hand
van het diploma en de activiteit van de respondent/ouder, de regio en maatschappelijke
participatie van (een van) de kinderen in het gezin. We vergelijken enkel de antwoorden
van de respondenten die ja of nee hebben geantwoord. De respondenten die ‘ik weet het
niet’ hebben geantwoord, werden weggelaten uit de analyses.
In tabel 3.9 en tabel 3.10 merken we op dat socio-demografische kenmerken (diploma,
regio en werk) niet significant samenhangen met deelname aan gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties. Enkel lidmaatschap van een vereniging en het kijkgedrag
hangen positief samen (tabel 3.9). We kunnen met andere woorden weinig onderscheid
maken tussen kijkers of participanten enerzijds en de niet-kijkers of niet-participanten
anderzijds.

Tabel 3.9

De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar gesubsidieerde
TV-programma’s uitgedrukt in odds ratio’s (N=462)
Exp(B)

Exp(B)

Diploma (middengeschoold)

0.980

1.157

Diploma (hooggeschoold)

0.962

1.104

Regio (Brussel)

1.522

1.222

Regio (Wallonië)

0.932

0.868

Aan het werk

0.683

0.640

Diploma (laaggeschoold)

Regio (Vlaanderen)

Verenigingen kinderen

1.796 *

Vrijwilligerswerk kinderen
Constant
Nagelkerke R

1.529
0.409

2

.019

0.254 *
.048

Tabel 3.10 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het deelnemen aan
gesubsidieerde evenementen op school of via de jeugdbeweging uitgedrukt
in odds ratio’s (N=540)
Exp(B)

Exp(B)

.000

.000

1.157

1.481

Regio (Brussel)

0.609

0.378

Regio (Wallonië)

0.307

0.318

Aan het werk

0.458

0.331

Diploma (laaggeschoold)
Diploma (middengeschoold)
Diploma (hooggeschoold)
Regio (Vlaanderen)

Verenigingen kinderen

n.b.34

Vrijwilligerswerk kinderen

2.720

34

N.b. = niet bepaald. De parameterschatting bleek extreem groot te zijn. Dit kan wijzen op instabiliteit van
het model en/of lege cellen. In dit geval gaf niemand van de respondenten wiens kinderen hadden
deelgenomen aan een evenement aan dat hun kinderen lid zijn van een vereniging.
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Constant
Nagelkerke R

2

3.3.1.2.

.064

.000

.043

.146

Niet-gesubsidieerde acties

In geval van de niet-gesubsidieerde acties kunnen we een duidelijker onderscheid maken
tussen respondenten wiens kinderen wel en respondenten wiens kinderen niet in
aanraking kwamen met een niet-gesubsidieerde ontwikkelingseducatie-actie. Uit tabellen
3.11 en 3.12 leiden we af dat het opleidingsniveau van de respondent negatief
samenhangt met het kijk- en participatiegedrag van (een van) hun kinderen.
Laaggeschoolde respondenten zeggen vaker dan midden- en hooggeschoolden dat (een
van) hun kinderen een film, documentaire of TV-programma heeft gezien of heeft
deelgenomen aan een evenement. Dit verband verdwijnt echter voor de film- of TVproducties wanneer de kenmerken voor maatschappelijke participatie worden
opgenomen. Wanneer er een of meerdere kinderen in het gezin zijn die vrijwilligerswerk
hebben verricht de afgelopen vier jaar, dan meldden respondenten zes keer vaker dat
(een van) hun kinderen hebben gekeken of deelgenomen aan een niet-gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-actie. Wanneer er een of meerdere kinderen in het gezin lid was
van een vereniging de afgelopen vier jaar, dan meldden respondenten 2,5 keer vaker
dat (een van) hun kinderen hebben deelgenomen aan een evenement. Tot slot, de regio
heeft een significant verband met participatie aan evenementen. Respondenten uit
Brussel zeggen 11 keer en uit Wallonië 4 keer vaker dan Vlamingen dat hun kinderen
hebben deelgenomen aan een evenement op school of via de jeugdvereniging. Het is
niet duidelijk of dit komt door een groter aanbod aan evenementen dan in andere
regio’s.

Tabel 3.11 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar niet
gesubsidieerde film- of TV-producties uitgedrukt in odds ratio’s (N=274)
Exp(B)

Exp(B)

Diploma (middengeschoold)

0.661

1.293

Diploma (hooggeschoold)

0.300 **

0.422

Regio (Brussel)

0.930

0.680

Regio (Wallonië)

1.389

1.153

Aan het werk

0.849

0.651

Diploma (laaggeschoold)

Regio (Vlaanderen)

Verenigingen kinderen

1.900

Vrijwilligerswerk kinderen

6.295 ***

Constant
Nagelkerke R

0.277
2

.062

0.091 *
.226

Tabel 3.12 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het deelnemen aan nietgesubsidieerde evenementen op school of via de jeugdbeweging uitgedrukt
in odds ratio’s (N=314)
Exp(B)

Exp(B)

Diploma (laaggeschoold)
Diploma (middengeschoold)

0.320 *

0.695

Diploma (hooggeschoold)

0.386 ***

0.503 *

Regio (Vlaanderen)
Regio (Brussel)

9.982

Regio (Wallonië)

4.217 *
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Aan het werk

1.429

Verenigingen kinderen

2.539 **

Vrijwilligerswerk kinderen
Constant
Nagelkerke R

6.170 ***
0.151 **

2

3.3.1.3.

1.213

.162

0.034 ***
.372

Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde acties tezamen

Voor de analyses in tabel 3.13 werden de antwoorden van de respondenten die meldden
dat hun kinderen deelnamen aan gesubsidieerde acties en de antwoorden van de
respondenten die meldden dat hun kinderen deelnamen aan niet-gesubsidieerde acties
samengenomen. We stellen opnieuw een negatief verband tussen diploma en kijk- en
participatiegedrag vast, maar dit verband verdwijnt wanneer er gecontroleerd wordt voor
maatschappelijke participatie. Lidmaatschap van (een van) de kinderen in het gezin van
een vereniging en vrijwilligerswerk hangen positief samen met deelname aan
ontwikkelingseducatie-acties, ongeacht de aard van deze acties. Ook het verband met
regio blijft statistisch significant. Inwoners in Brussel meldden 2,4 keer vaker deelname
aan een ontwikkelingseducatie-actie dan inwoners van Vlaanderen.

Tabel 3.13 De relatie tussen achtergrondkenmerken en het kijken naar film- of TVproducties en het deelnemen aan evenementen op school of via de
jeugdbeweging uitgedrukt in odds ratio’s (N=423)
Exp(B)

Exp(B)

Diploma (laaggeschoold)
Diploma (middengeschoold)

0.482

0.811

Diploma (hooggeschoold)

0.453 ***

0.622

Regio (Brussel)

3.243 **

2.421 *

Regio (Wallonië)

2.315

2.046

Aan het werk

0.950

0.848

Regio (Vlaanderen)

Verenigingen kinderen

2.486 **

Vrijwilligerswerk kinderen

4.530 ***

Constant
Nagelkerke R

2

1.554

0.555

.059

.221

3.4. Conclusie
In
dit
hoofdstuk
onderzochten
we
de
het
bereik
van
gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties waaronder TV-programma’s en evenementen en van
gelijkaardige, niet-gesubsidieerde acties bij kinderen. We gingen ook na wat het profiel
is van de kinderen die deelnamen aan een ontwikkelingseducatie-actie. De bevindingen
worden hieronder samengevat:
Bereik


Bijna de helft van de respondenten meldde dat (een van) hun kinderen de
afgelopen vier jaar minstens één keer in contact kwam met een
ontwikkelingseducatie-actie (TV-programma, film, evenement), al dan niet
gesubsidieerd door de Federale Overheid.



Ook bij kinderen blijkt het bereik van gesubsidieerde TV-programma’s groter te
zijn dan het beperkte aanbod van gesubsidieerde en kindgerichte evenementen
via de school of jeugdbeweging.
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Wanneer we kijken naar de niet-gesubsidieerde acties, dan meldden drie op tien
respondenten dat (een van) hun kinderen hebben deelgenomen aan een
evenement op school of via de jeugdbeweging, maar meldde slechts één op acht
dat (een van) hun kinderen naar een film- of TV-productie gezien heeft.

Profiel


Wanneer we alle ontwikkelingseducatie-acties tezamen nemen, dan merken we
dat respondenten uit Brussel en respondenten die meldden dat (een van) hun
kinderen maatschappelijk actief zijn, ook vaker meldden dat (een van) hun
kinderen deelnamen aan een ontwikkelingseducatie-actie de afgelopen vier jaar.



Bij de niet-gesubsidieerde acties zien we een negatief verband tussen
opleidingsniveau van de respondent en het feit dat (een van) de kinderen heeft
deelgenomen aan een evenement of gekeken heeft naar een TV-programma of
film. Laaggeschoolde respondenten meldden relatief vaker dan hooggeschoolde
respondenten
dat
(een
van)
hun
kinderen
deelnamen
aan
een
ontwikkelingseducatie-actie. Dit is een opmerkelijk verband dat tegengesteld is
aan het verband gevonden in hoofdstuk 2 voor de respondenten zelf.

De resultaten in dit hoofdstuk, met name voor de analyses m.b.t. het profiel, moeten
met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De metingen werden namelijk op een
geaggregeerd niveau, hier het gezinsniveau, gemeten. Het komt vaker voor dat
verbanden een andere richting vertonen wanneer met geaggregeerde data gewerkt
wordt (cf. verband tussen attitude en leerprestatie is positief op leerlingniveau, negatief
op landelijk niveau35). Men spreekt dan van ‘ecological fallacy’. Het is niet duidelijk of dit
een verklaring kan zijn voor het onverwachte verband tussen diploma en kijk- of
participatiegedrag. Het andere, in deze studie vaak voorkomende, verband tussen kijken participatiegedrag in het kader van ontwikkelingseducatie enerzijds en
maatschappelijke participatie anderzijds is wel positief, zowel bij de kinderen (op
gezinsniveau) als bij de respondenten (op individueel niveau). Om een beter zicht te
krijgen op het kijk- en participatiegedrag van kinderen in het kader van
ontwikkelingseducatie is meer onderzoek nodig.

35

Dit wordt vaak vastgesteld in grootschalige internationale onderzoeken naar leerprestaties en attitudes,
waaronder TIMSS en PISA.
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4.

De impact van het kijk- en participatiegedrag
op de respondenten

4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar de verandering die volgens de respondenten is
opgetreden na het kijken naar gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde film- of TVproducties of het deelnemen aan evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie.
We meten de veranderingen in termen van kennis, attitude en gedrag (zie ook hoofdstuk
1). We kijken eerst naar de verandering die optrad volgens de respondenten die de
afgelopen vier jaren naar een film, documentaire of TV-programma hebben gekeken of
hebben deelgenomen aan een evenement. Vervolgens kijken we naar een verandering in
termen van kennis, attitude en gedragsintentie bij respondenten die een trailer van
Samuel in the cloudes hebben gezien. Enkel respondenten die zeiden de afgelopen vier
jaar niet te hebben gekeken naar een film, documentaire of TV-programma en niet te
hebben deelgenomen aan een evenement in het kader van ontwikkelingseducatie kregen
deze trailer te zien. Tot slot beschrijven we het verband tussen de waargenomen
veranderingen en de aard van de ontwikkelingseducatie-actie.

4.2. De impact van een film, documentaire, TVprogramma of een evenement in het kader van
ontwikkelingseducatie
De respondenten werden gevraagd aan te geven in welke mate ze een verandering
hebben ervaren naar aanleiding van een gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-actie. Slechts 1 op 6 respondenten gaf aan dat geen enkele
vermelde verandering van hen van toepassing was. Met betrekking tot toename van
interesses en het belang dat men hecht aan ontwikkelingssamenwerking merken we op
dat 13% meer interesse heeft gekregen in de situatie van ontwikkelingslanden, 24% in
andere, aanverwante thema’s zoals eerlijke handel en klimaatverandering en 23% vaker
overtuigd is dat ontwikkelingssamenwerking belangrijk is.
De percentages stijgen lichtjes wanneer we kijken naar verandering in kennis.
Zesentwintig procent tot 30% geeft aan bijgeleerd te hebben over respectievelijk
ontwikkelingslanden en andere, aanverwante thema’s zoals eerlijke handel en
klimaatverandering. Hoewel kennis blijkt toegenomen te zijn bij ruim een kwart van de
respondenten, geeft ook 1 op 6 respondenten aan met meer vragen achter te blijven dan
antwoorden. Maar nog meer dan toename in kennis, merken we een toename in het
nadenken van respondenten over ongelijkheid in de wereld. Negendertig procent zegt
vaker na te denken over de ongelijkheid in de wereld. Het is ook de verandering die het
vaakst door de respondenten werd gekozen. Het kijken naar film- of TV-producties of het
deelnemen aan evenementen in het kader ontwikkelingseducatie zet dus mensen aan tot
denken. Ook nadenken over oorzaken van verschillende problemen en de samenhang
tussen Noord en Zuid (cf. systeemdenken) worden door 15% tot 22% van de
respondenten genoemd. Interessant zijn de verschillen tussen de Franstalige en
Nederlandstalige respondenten. Nederlandstalige respondenten gaven vaker aan dan
Franstalige respondenten na te denken over ongelijkheid, terwijl Franstalige
respondenten vaker met vragen achterbleven.
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In verband met gedragsverandering, gaven respondenten vooral aan meer aandacht te
besteden aan milieu (38%) en in mindere mate ook vaker fair-trade producten te kopen
(19%). Een kwart van de respondenten meldde vaker met anderen in gesprek te gaan
over wat er in de wereld gebeurt. De percentages liggen lager voor het actief willen
bijdragen aan een betere wereld (17%), vaker praten met mensen van een andere
nationaliteit of geloof (11%) en het vaker bijdragen aan een goed doel (11%).

Tabel 4.1

Veranderingen waargenomen in attitude, kennis en gedrag n.a.v. een
ontwikkelingseducatie-actie (N=985)

Meer interesse in de situatie van ontwikkelingslanden
Meer interesse in thema’s zoals eerlijke handel,
klimaatverandering of mensenrechten
Denk vaker dat ontwikkelingssamenwerking belangrijk is
Bijgeleerd over de situatie in ontwikkelingslanden
Bijgeleerd over thema’s zoals eerlijke handel,
klimaatverandering of mensenrechten
Met meer vragen blijven zitten dan antwoorden *
Denk vaker na over ongelijkheid in de wereld ***
Denk vaker na over de oorzaken van maatschappelijke
of politieke problemen in ontwikkelingslanden
Denk vaker dat wat er in ontwikkelingslanden gebeurt
een impact heeft op wat hier gebeurt en omgekeerd
Denk vaker dat we niet zo verschillend zijn van mensen
uit ontwikkelingslanden *
Wil actiever bijdragen aan een betere wereld
Praat vaker met mensen van een andere nationaliteit of
geloof
Koop vaker fair-trade producten
Besteed meer aandacht aan het milieu
Ga vaker in gesprek met anderen over wat er in de
wereld gebeurt
Neem vaker deel aan een activiteit voor een goed doel
Geen van bovenstaande zaken zijn van toepassing

Nederlands

Frans

Totaal

71

55

126

12.9%

12.7%

12.8%

130

109

239

23.6%

25.1%

24.3%

131

91

222

23.8%

21.0%

22.5%

173

120

293

31.4%

27.6%

29.7%

144

109

253

26.1%

25.1%

25.7%

81

87

168

14.7%

20.0%

17.1%

244

144

388

44.3%

33.2%

39.4%

118

77

195

21.4%

17.7%

19.8%

126

93

219

22.9%

21.4%

22.2%

69

74

143

12.5%

17.1%

14.5%

83

86

169

15.1%

19.8%

17.2%

58

53

111

10.5%

12.2%

11.3%

107

82

189

19.4%

18.9%

19.2%

197

178

375

35.8%

41.0%

38.1%

141

89

230

25.6%

20.5%

23.4%

52

58

110

9.4%

13.4%

11.2%

96

69

165

17.4%

15.9%

16.8%
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4.3. De impact bij respondenten die een trailer van
Samuel in the cloudes gezien hebben
Respondenten die de afgelopen vier jaar niet in contact kwamen met een film,
documentaire, TV-programma of evenement met betrekking tot ontwikkelingslanden of samenwerking, werden gevraagd om naar een trailer te kijken van de film Samuel in the
cloudes. De trailer duurde twee minuten en geeft krachtig de gevolgen van
klimaatverandering weer voor het Boliviaanse berggebied. Hoewel een trailer erg kort is
en een langetermijneffect niet gemeten kan worden hiermee, is het toch interessant om
na te gaan wat (jong)volwassenen die doorgaans niet met ontwikkelingseducatie in
contact komen ervaren bij het bekijken van een (korte) film over een ontwikkelingsland.
In tabel 4.2 stellen we over het algemeen vast dat, gezien de korte duur van de trailer,
relatief minder respondenten aangeven dat een verandering is opgetreden dan
respondenten die met ontwikkelingseducatie-acties in contact zijn gekomen de afgelopen
vier jaar (zie tabel 4.1). Zevendertig procent gaf aan geen verandering te ervaren.
Niettemin zien we ook overeenkomsten met veranderingen na een langere periode van
ontwikkelingseducatie acties. De percentages liggen (iets) hoger wanneer er gepeild
wordt naar het nadenken over ongelijkheid en andere aspecten van systeemdenken (6%
tot 21%) en naar veranderingen in kennis (9% tot 16%) dan naar veranderingen in
interesse of belang (4% tot 14%). Opnieuw is nadenken over ongelijkheid in de wereld
de vaakst gekozen verandering (21%) samen met meer aandacht willen besteden aan
milieu (23%). Vaker met andere mensen praten van een ander geloof of over actualiteit,
zich actief inzetten voor een goed doel of een betere wereld werden het minst vaak
gekozen (2% tot 8%).
Tot slot, er zijn enkele verschillen in de antwoorden van de respondenten naargelang de
taal waarin ze de vragenlijst hebben ingevuld. Franstalige respondenten gaven vaker aan
dan Nederlandstalige respondenten dat ze tot denken zijn aangezet over ongelijkheid en
de samenhang en wederzijdse impact tussen Noord en Zuid. Ook willen ze meer
bijdragen tot een betere wereld en milieu. Nederlandstalige respondenten daarentegen
vulden vaker in dat ze hebben bijgeleerd over thema’s zoals klimaatverandering en
vaker met anderen in gesprek willen gaan over wat er in de wereld gebeurt.

Tabel 4.2

Veranderingen waargenomen in attitude, kennis en gedragsintenties n.a.v.
de trailer van Samuel in the cloudes (N=945)

Meer interesse in de situatie van ontwikkelingslanden
Meer interesse in thema’s zoals klimaatverandering
en de gevolgen van globalisering
Denk ik dat ontwikkelingssamenwerking belangrijk is
Bijgeleerd over de situatie in ontwikkelingslanden
Bijgeleerd over thema’s zoals klimaatverandering
en de gevolgen van globalisering ***
Zit ik met meer vragen dan antwoorden.
Denk ik na over de ongelijkheid in de wereld ***
Wil ik beter begrijpen wat de oorzaken van de
maatschappelijke of politieke problemen in ontwikkelingslanden zijn

Nederlands

Frans

Totaal

21

17

38

3.7%

4.5%

4.0%

91

44

135

16.0%

11.7%

14.3%

88

44

132

15.4%

11.7%

14.0%

43

37

80

7.5%

9.9%

8.5%

110

38

148

19.3%

10.1%

15.7%

51

45

96

8.9%

12.0%

10.2%

96

103

199

16.8%

27.5%

21.1%

34

26

60

6.0%

6.9%

6.3%
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Denk ik dat wat er in ontwikkelingslanden gebeurt een

93

102

195

impact heeft op wat hier gebeurt en omgekeerd ***

16.3%

27.2%

20.6%

Denk ik dat we niet zo verschillend zijn van mensen

42

37

79

7.4%

9.9%

8.4%

34

44

78

6.0%

11.7%

8.3%

17

20

37

3.0%

5.3%

3.9%

113

108

221

19.8%

28.8%

23.4%

31

9

40

5.4%

2.4%

4.2%

12

8

20

2.1%

2.1%

2.1%

223

125

348

39.1%

33.3%

36.8%

uit ontwikkelingslanden
Actiever willen bijdragen aan een betere wereld **
Vaker met mensen van een andere nationaliteit of ander
geloof willen praten
Wil ik meer aandacht besteden aan milieu **
Wil ik met anderen in gesprek gaan over wat er in de
wereld gebeurt *
Wil ik deelnemen aan een activiteit voor het goede doel
Geen van bovenstaande zaken zijn van toepassing

4.4. Het verband tussen waargenomen veranderingen en
de aard van de actie
Voor de respondenten die de afgelopen vier jaar in contact zijn gekomen met een
ontwikkelingseducatie-actie hebben we onderzocht in welke mate verandering in gedrag,
attitude en kennis samenhangt met de aard van de ontwikkelingseducatie-actie die ze
vermeld hebben. Voor verandering in gedrag, attitude en kennis hebben we alle items
uit tabel 4.1 genomen met uitzondering van de item ‘Ik blijf met meer vragen dan met
antwoorden achter’. Op basis van een principale componentenanalyse hebben we een
factorscore berekend voor deze items tezamen. De betrouwbaarheid, uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha, van deze geconstrueerde variabele bedraagt .800, wat zeer goed is.
Vervolgens werd de samenhang met de aard van de ontwikkelingseducatie-actie
berekend met een correlatiecoëfficiënt. Uit tabel 4.3 leiden we af dat respondenten die in
contact kwamen met een gesubsidieerde ontwikkelingseducatie-actie niet hoger scoren
op de schaal voor verandering dan respondenten die enkel met niet-gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties in contact zijn gekomen. Ook is er geen significant effect
gevonden voor TV-programma’s en films. Respondenten die naar een TV-programma,
documentaire of een film hebben gekeken, zeggen niet vaker een verandering te hebben
ervaren dan respondenten die enkel hebben deelgenomen aan een evenement. Wel
scoorden respondenten die aan een evenement hebben deelgenomen relatief hoger op
de schaal voor verandering dan respondenten die enkel naar een film, documentaire of
TV-programma hebben gekeken. De correlatiecoëfficiënt bedraagt .139 en geeft een
zwak verband weer. Het is echter hiermee niet duidelijk of evenementen een groter
effect hebben dan film- of TV-producties. Een alternatieve verklaring zou namelijk
kunnen zijn dat respondenten die aan een evenement deelnemen een ander profiel
hebben dan respondenten die er niet aan deelnemen. Naar een evenement gaat vraagt
meer inspanningen van een respondent dan naar een TV-programma kijken. Mogelijk
zouden respondenten die naar een evenement gaan meer kunnen openstaan voor
verandering.

Tabel 4.3

Samenhang tussen de waargenomen veranderingen en de aard van de actie

Pearson’s correlatiecoëfficiënt
Gesubsidieerde actie
Film, documentaire of TV-programma

-.053
.028
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Evenementen

.139 ***

4.5. Conclusie
In dit hoofdstuk onderzochten we de verandering die volgens de respondenten is
opgetreden na het kijken van een trailer, een film- of TV-productie of het deelnemen aan
evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie. De bevindingen worden hieronder
samengevat:


Het aandeel van respondenten die een verandering hebben waargenomen n.a.v.
een ontwikkelingseducatie-actie de afgelopen vier jaar is relatief hoger dan het
aandeel van respondenten die een trailer hebben bekeken. Dit kan verklaard
worden door het feit dat een trailer vluchtig en zeer kort is. Niettemin stellen we
dezelfde tendensen in veranderingen waar.



De percentages voor verandering in kennis en inzicht zijn (lichtjes) hoger dan
voor interesse in de situatie van ontwikkelingslanden. Respondenten gaan sneller
akkoord met het belang van ontwikkelingssamenwerking en geven ook aan vaker
na te denken over o.a. ongelijkheid, dan dat hun eigen interesse in
ontwikkelingslanden toeneemt.



Gedragsverandering wordt het minst vaak genoemd, met uitzondering voor het
besteden van aandacht voor milieu en eerlijke handel. Respondenten zullen op
basis van een ontwikkelingseducatie-actie minder snel overstappen tot een
actieve bijdrage en participatie aan een goed doel. Zich inzetten voor een goed
doel en vaker met mensen praten van een ander geloof zijn aspecten die het
minst resulteren uit een ontwikkelingseducatie-actie.



Respondenten die met een van de gesubsidieerde acties in contact zijn gekomen,
scoren niet hoger op de schaal voor veranderingen in kennis, attitude en gedrag
dan respondenten die enkel met niet-gesubsidieerde acties in contact kwamen.
Respondenten die deelnamen aan een (niet-)gesubsidieerde evenement scoren
wel hoger dan respondenten die enkel een productie hebben gezien op TV of
internet. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het naar een evenement
gaan meer inspanning vraagt dan naar een TV-programma kijken. Mogelijk
zouden respondenten die naar een evenement gaan meer kunnen openstaan voor
veranderingen. Dit moet echter nader onderzocht worden.
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5. De impact van het kijk- en participatiegedrag
op kinderen

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar de verandering die volgens de respondenten is
opgetreden bij hun kinderen na het kijken naar gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
film- of TV-producties of na het deelnemen aan evenementen in het kader van
ontwikkelingseducatie. We meten de veranderingen in termen van kennis, attitude en
gedrag (zie ook hoofdstuk 1). We kijken eerst naar de verandering die optrad bij de
kinderen volgens de respondenten. Vervolgens beschrijven we het verband tussen de
waargenomen veranderingen en de aard van de actie.

5.2. De impact van een film, documentaire, TVprogramma of een evenement in het kader van
ontwikkelingseducatie
Relatief weinig respondenten meldden geen veranderingen met betrekking tot attitudes,
kennis en gedrag bij hun kinderen (tabel 5.1). Slechts 17% gaf aan dat geen enkele
vernoemde verandering van toepassing was. Echter, het is ook voor 22% van de
respondenten moeilijk om te beoordelen of er veranderingen opgetreden zouden zijn bij
(een van) hun kinderen. De percentages liggen dan ook voor de waargenomen
veranderingen bij kinderen lager dan voor de waargenomen veranderingen bij de
respondenten zelf (zie tabel 4.1). Maar we stellen ook gelijkaardige tendensen vast
tussen de respondenten enerzijds en de kinderen van de respondenten anderzijds. Zo
wordt verandering in kennis (21% tot 24%) vaker gekozen dan verandering in interesse
en het belang van ontwikkelingssamenwerking (10% tot 14%). Bovendien ligt het aantal
respondenten die besluiten dat hun kinderen vaker nadenken over ongelijkheid relatief
hoog (21%). Elf procent denkt verder ook na over de oorzaken van de verschillende
problemen in ontwikkelingslanden.
Een opmerkelijk verschil tussen de veranderingen die respondenten voor zichzelf
waarnemen en de veranderingen die ze waarnemen bij de kinderen zien we bij het actief
bijdragen aan een betere wereld en voor een goed doel. Ruim zes procent meer
respondenten kozen deze veranderingen wanneer het gaat over hun kinderen dan
wanneer het gaat over zichzelf.
Tot slot, er is slechts één significant verschil tussen de antwoorden van de
Nederlandstalige en Franstalige respondenten. Nederlandstalige respondenten gaven
vaker aan dan Franstalige respondenten dat hun kinderen bijgeleerd hebben over
ontwikkelingslanden.
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Tabel 5.1

Veranderingen waargenomen in attitude, kennis en gedrag n.a.v. een
ontwikkelingseducatie-actie bij kinderen door de respondenten (N=350)

Ze hebben meer interesse gekregen in de situatie
in ontwikkelingslanden

Nederlands

Frans

Totaal

26

21

47

13.3%

13.5%

13.4%

Ze hebben meer interesse gekregen in thema’s zoals

27

23

50

eerlijke handel, klimaatverandering of mensenrechten

13.8%

14.8%

14.3%

24

12

36

12.3%

7.7%

10.3%

56

29

85

28.7%

18.7%

24.3%

42

31

73

21.5%

20.0%

20.9%

12

15

27

6.2%

9.7%

7.7%

49

30

79

25.1%

19.4%

22.6%

25

15

40

pelijke of politieke problemen in ontwikkelingslanden

12.8%

9.7%

11.4%

Ze denken vaker dat we niet zo verschillend zijn van

13

17

30

6.7%

11.0%

8.6%

50

33

83

25.6%

21.3%

23.7%

29

16

45

14.9%

10.3%

12.9%

32

19

51

16.4%

12.3%

14.6%

28

31

59

14.4%

20.0%

16.9%

38

40

78

19.5%

25.8%

22.3%

Ze denken vaker dat ontwikkelingssamenwerking
belangrijk is
Ze hebben bijgeleerd over de situatie in
ontwikkelingslanden *
Ze hebben bijgeleerd over thema’s zoals eerlijke handel,
klimaatverandering of mensenrechten
Ze blijven met meer vragen zitten dan antwoorden
Ze denken vaker na over ongelijkheid in de wereld
Ze denken vaker na over de oorzaken van de maatschap-

mensen uit ontwikkelingslanden
Ze willen zelf bijdragen aan een betere wereld
Ze gaan vaker in gesprek met anderen over wat er in de
wereld gebeurt
Ze nemen vaker deel aan een activiteit voor een goed doel
Geen van bovenstaande zaken zijn van toepassing
Ik weet het niet

5.3. Het verband tussen waargenomen veranderingen en
de aard van de actie
Voor de kinderen die de afgelopen vier jaar in contact zijn gekomen met een
ontwikkelingseducatie-actie hebben we onderzocht in welke mate verandering in gedrag,
attitude en kennis samenhangt met de aard van de ontwikkelingseducatie-actie die ze
vermeld hebben. Voor verandering in gedrag, attitude en kennis hebben we alle items
uit tabel 5.1 genomen met uitzondering van de item ‘Ze blijven met meer vragen dan
met antwoorden achter’. Op basis van een principale componentenanalyse hebben we
een factorscore berekend voor deze items tezamen. De betrouwbaarheid, uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha, van deze geconstrueerde variabele bedraagt .760, wat zeer goed is.
Vervolgens werd de samenhang met de aard van de ontwikkelingseducatie-actie
berekend met een correlatiecoëfficiënt. Uit tabel 5.2 leiden we af dat kinderen die in
contact kwamen met een gesubsidieerde ontwikkelingseducatie-actie niet hoger scoren
op de schaal voor verandering dan kinderen die enkel met niet-gesubsidieerde
ontwikkelingseducatie-acties in contact zijn gekomen. Ook is er geen significant effect
gevonden voor evenementen op school of via de jeugdbeweging. Kinderen die
deelnamen aan een evenement, zouden volgens hun ouders niet vaker een verandering
hebben ervaren dan kinderen die enkel gekeken hebben naar een film, documentaire of
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TV-programma. Wel scoorden respondenten wiens kinderen een film, documentaire of
TV-programma hebben gezien relatief hoger op de schaal voor waargenomen
verandering bij hun kinderen dan respondenten wiens kinderen enkel aan een
evenement hebben deelgenomen. De correlatiecoëfficiënt bedraagt .149 en geeft een
zwak verband weer. Met andere woorden, we stellen hier een ander verband waar dan
bij de respondenten zelf in hoofdstuk 4. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de
respondenten zelf kiezen wanneer ze deelnemen aan een evenement, terwijl bij kinderen
het gaat om evenementen die door de school of een jeugdbeweging werden
aangeboden. Bovendien weten we niet of we dezelfde resultaten zouden bekomen indien
de kinderen zelf, net als de respondenten, zouden rapporteren over veranderingen.

Tabel 5.2

Samenhang tussen de waargenomen veranderingen bij kinderen en de aard
van de actie

Pearson’s correlatiecoëfficiënt
Gesubsidieerde actie

.059

Film, documentaire of TV-programma

.149 **

Evenementen

.073

5.4. Conclusie
In dit hoofdstuk onderzochten we de verandering die volgens de respondenten is
opgetreden bij (een van) hun kinderen na het kijken van een trailer, een film- of TVproductie of het deelnemen aan evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie.
De bevindingen worden hieronder samengevat:


Omdat het moeilijk is voor respondenten om te beoordelen in welke mate
veranderingen optraden bij hun kinderen, merken we lagere percentages voor
veranderingen bij kinderen dan bij de respondenten zelf.



Net als bij de respondenten zelf stellen we vast dat verandering in kennis vaker
geselecteerd werd dan verandering in interesse en het belang van
ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ligt het aantal respondenten die besluiten
dat hun kinderen vaker nadenken over ongelijkheid relatief hoog.



Een opmerkelijk verschil tussen de veranderingen die respondenten voor zichzelf
waarnemen en de veranderingen die ze waarnemen bij de kinderen zien we bij
het actief bijdragen aan een betere wereld en voor een goed doel. Meer
respondenten kozen deze veranderingen wanneer het gaat over hun kinderen dan
wanneer het gaat over zichzelf.



Kinderen die met een van de gesubsidieerde acties in contact is gekomen, scoren
volgens de respondenten niet hoger op de schaal voor veranderingen in kennis,
attitude en gedrag dan kinderen die enkel met niet-gesubsidieerde acties in
contact kwamen. Echter, in tegenstelling tot wat we bij de respondenten zelf
zagen, merken we bij de kinderen op dat er een positief verband bestaat tussen
het kijken naar een film- of TV-productie en verandering, maar niet voor
deelname aan evenementen en verandering. Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat de respondenten zelf kiezen wanneer ze deelnemen aan een
evenement, terwijl bij kinderen het gaat om evenementen die door de school of
een jeugdbeweging werden aangeboden.
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6.1. Inleiding
In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 gingen we de impact na van het kijken naar film- of TVproducties en evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie op kennis, attitude
en gedrag van de respondenten en hun kinderen. Daarbij werd onder andere onderzocht
of men bijgeleerd heeft over ontwikkelingslanden en andere thema’s, maar ook of men
zich vaker is gaan inzetten voor een goed doel. Engagement en kennis over
ontwikkelingslanden en -samenwerking worden echter niet noodzakelijk enkel door filmof TV-producties en evenementen beïnvloed. Ook andere factoren kunnen een invloed op
engagement en kennis uitoefenen. In dit hoofdstuk keren we daarom als het ware de
vraagstelling om en beschrijven we welke factoren er toe geleid hebben dat iemand zich
heeft ingezet voor vrijwilligerswerk de afgelopen vier jaar en waarom men goed op de
hoogte is van ontwikkelingssamenwerking en -landen.

6.2. Kennis van de situatie in ontwikkelingslanden en
ontwikkelingssamenwerking
Aan de respondenten werd gevraagd in welke mate ze akkoord gaan met de stelling of
ze goed op de hoogte zijn van de situatie in ontwikkelingslanden en -samenwerking.
Vierenveertig procent van de respondenten gingen akkoord met de stelling, bijna
evenveel respondenten gingen niet akkoord (tabel 6.1). Respondenten die (helemaal)
akkoord antwoordden, kregen een bijkomende vraag wat er heeft toe bijgedragen dat ze
goed op de hoogte zijn. Respondenten mochten meerdere factoren aankruisen (tabel
6.2) en ook bijkomende factoren handmatig invullen (tabel 6.3).
Twee factoren vallen meteen op en blijken sterk door te wegen. Ruim 40% van de
respondenten gaf aan dat hun interesse er toe heeft aangezet om goed op de hoogte te
zijn, maar evenveel respondenten gaven aan dat een film- of TV-producties geholpen
hebben. Dit bevestigt de meerwaarde van film- of TV-producties bij kennisverwerving en
de bevindingen van hoofdstuk 4 en 5. Aansluitend stellen we vast dat
informatiebrochures en activiteiten georganiseerd door NGO’s voor 21% van de
respondenten een rol heeft gespeeld. Lezingen of debatten, die ook op filmfestivals of bij
een filmvoorstelling aangeboden worden, werden slechts door 7% van de respondenten
gekozen. Opmerkelijk is dat respondenten meerdere factoren mochten aankruisen, maar
dat respondenten die ‘uit interesse’ kozen niet noodzakelijkerwijze voor film- of TVproducties en andere vormen van informatie kozen. Normalerwijze verwachten we dat er
een zekere interesse aanwezig zal zijn in de thematiek, wanneer men besluit om naar
TV-programma’s te kijken of naar evenementen te gaan in het kader van
ontwikkelingseducatie. Niettemin tonen bijkomende analyses, waarvan we de resultaten
hier niet verder opnemen, geen verband tussen de keuze voor ‘uit interesse’ en de keuze
voor andere factoren. Meer nog, het enige significante verband dat werd gevonden, is
het verband tussen interesse en een film- of TV-producties dat bovendien negatief bleek
te zijn (r = -.104; p < .05).
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Verder spelen onderwijs en opleiding een belangrijke rol. Veertien procent van de
respondenten gaf aan dat onderwijs en opleiding hen geholpen hebben, maar ook werk
(5%) en ervaring met vrijwilligerswerk (12%) kunnen een positieve invloed hebben op
kennis. Met name voor Nederlandstalige respondenten blijken onderwijs en opleiding een
belangrijke rol te spelen. Tot slot, persoonlijke ervaringen zoals een (inleef)reis (7%) en
persoonlijke gebeurtenissen (11%) dragen bij tot kennisvergaring. In de antwoorden die
de respondenten zelf konden invullen, zien we de rol van de media, werk, opleiding en
de persoonlijke omgeving terugkomen en bevestigd worden.

Tabel 6.1

De mate waarin respondenten akkoord gaan dat ze goed op de hoogte zijn
van de situatie in ontwikkelingslanden of ontwikkelingssamenwerking

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
Ik weet het niet
Totaal

Tabel 6.2

Nederlands

Frans

Totaal

79

47

126

7.0%

5.3%

6.3%

411

326

737

36.7%

37.1%

36.9%

430

315

745

38.4%

35.8%

37.3%

65

73

138

5.8%

8.3%

6.9%

136

118

254

12.1%

13.4%

12.7%

1121

879

2000

100.0%

100.0%

100.0%

Factoren die geholpen hebben om goed op de hoogte zijn van de situatie in
ontwikkelingslanden of ontwikkelingssamenwerking

Dat ik erin geïnteresseerd ben
Dat ik professioneel betrokken ben (geweest)
bij ontwikkelingssamenwerking
Dat ik vrijwilligerswerk verricht (heb)
Dat ik op school of in mijn opleiding er over geleerd heb **
Informatiebrochures of activiteiten georganiseerd
NGO’s
zoals UNICEF, 11.11.11, Rode Kruis etc.
Films, documentaires of TV-programma’s over een
ontwikkelingsland of -samenwerking *
Lezingen of debatten over een ontwikkelingsland of
-samenwerking
Een (inleef)reis naar een ontwikkelingsland
Persoonlijke gebeurtenissen of gebeurtenissen in mijn
nabije omgeving
Andere

door

Nederlands

Frans

Totaal

214

178

392

43.2%

45.9%

44.4%

26

17

43

5.3%

4.4%

4.9%

64

42

106

12.9%

10.8%

12.0%

86

41

127

17.4%

10.6%

14.4%

92

89

181

18.6%

22.9%

20.5%

216

143

359

43.6%

36.9%

40.7%

33

28

61

6.7%

7.2%

6.9%

40

25

65

8.1%

6.4%

7.4%

61

37

98

12.3%

9.5%

11.1%

43

30

73

8.7%

7.7%

8.3%
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Tabel 6.3

Overige factoren die geholpen hebben om goed op de hoogte zijn van de
situatie in ontwikkelingslanden of ontwikkelingssamenwerking
Nederlands

Frans

Totaal

Reizen, wonen

2

3

5

Werk, school

4

Spreken met familie of kennissen

3

2

5

Internet

3

3

6

Nieuws

11

4

11

TV, radio

2

5

7

Kranten, tijdschriften

5

1

6

Media

2

1

3

Onderwerp (waarover ze meer weten)

2

Opinie over ontwikkelingssamenwerking

3

2

5

Andere

6

12

18

Reizen, wonen

2

3

5

2

6.3. Engagement
In hoofdstuk 1 meldden we dat 31% van de respondenten de afgelopen vier jaar
vrijwilligerswerk heeft verricht. De aard en intensiteit van hun engagement kunnen sterk
uiteen lopen, gaande van vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, de parochie, een
buurtcomité, de schoolraad tot het bieden van ziekenzorg, het begeleiden van
jeugdkampen of het inzamelen van geld voor een goed doel. De respondenten die
vrijwilligerswerk hebben verricht, konden aangeven welke factoren er hen toe gebracht
hebben om dit te doen. De respondenten konden meerdere factoren aankruisen (tabel
6.4) en ook bijkomende factoren handmatig invullen (tabel 6.5).
Interesse blijkt opnieuw een belangrijke factor te zijn. Meer dan een derde van de
respondenten vinkte interesse aan. Maar de vaakst gekozen factor is het kunnen helpen
van andere mensen (67%). Altruïsme blijkt de meest doorslaggevende factor te zijn.
Daarnaast kan een sociaal rechtvaardigheidsgevoel een rol spelen. Dertien procent van
de respondenten gaf namelijk aan dat ongelijkheid in de wereld een aanleiding is
geweest. Ook een persoonlijke gebeurtenis was voor 19% van de respondenten een
aanleiding om aan vrijwilligerswerk te doen. Er werd niet doorgevraagd wat deze
persoonlijke gebeurtenis was, maar mogelijk kan zo’n gebeurtenis geleid hebben tot een
rechtvaardigheidsgevoel en/of beslissing om mensen te willen helpen. Maar mensen
doen ook aan vrijwilligerswerk in functie van de eigen ontwikkeling of aanpassing aan
sociale normen (cf. Chacón et al., 2017) 36. Eenentwintig procent geeft aan dat ze
vrijwilligerswerk doen omdat het leerrijk is en zes procent omdat anderen dan ook doen.
Interessant is dat bijkomende analyses, die hier niet verder worden besproken,
aantonen dat de keuze voor interesse niet samenhangt met de meeste de keuze voor
andere factoren. Interesse blijkt enkel positief samen te hangen met ‘omdat het leerrijk
is’ en negatief met ‘om andere mensen te helpen’. Er is dus blijkbaar sprake van elkaar
te onderscheiden motivationele factoren om aan vrijwilligerswerk te doen.
In tegenstelling tot wat we vaststelden bij kennis over ontwikkelingslanden en samenwerking, stellen we hier vast dat film- of TV-producties, lezingen, debatten,
informatiebrochures en andere activiteiten geen sterke aanleiding zijn om aan
vrijwilligerswerk te doen. Slechts 2% tot 4% van de respondenten hebben deze factoren
aangekruist. Deze bevinding komt overeen met de bevindingen van hoofdstuk 4. In
hoofdstuk 4 stelden we vast dat respondenten het zich inzetten voor een activiteit voor

36

Chacón, F., Gutiérrez, G., Sauto, V., Vecina, M. L., & Pérez, A. (2017). Volunteer Functions Inventory: A
systematic review. Psicothema 2017, 29(3), 306-316, doi: 10.7334/psicothema2016.371.
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een goed doel het minst vaak hebben gekozen als verandering naar aanleiding van een
film- of TV-producties of evenementen over ontwikkelingslanden en -samenwerking
(tabel 4.1 en tabel 4.2). Films, documentaires, TV-programma’s en evenementen in het
kader van ontwikkelingseducatie zijn met andere woorden vaak niet een voldoende en
rechtstreekse trigger voor vrijwilligerswerk. Mogelijk kunnen ze wel onrechtstreeks een
impact hebben, bv. door respondenten stimuleren na te denken over ongelijkheid in de
wereld. Wanneer het gevoel over onrechtvaardigheid hierdoor sterk wordt, kan dit
mogelijk een beslissing om zich te engageren positief beïnvloeden. Dit vraagt nader
onderzoek.
Tot slot, wanneer respondenten handmatig zelf een andere reden invullen, dan zien we
dezelfde patronen terug. De meerwaarde voor anderen, maar ook voor zichzelf en
interesse vanwege sport of werk spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn het feit dat
men gevraagd wordt en sociale normen of de omgeving een belangrijke factor voor
sommige respondenten.

Tabel 6.4

Factoren die de respondenten er toe gebracht hebben om vrijwilligerswerk te
verrichten

Uit interesse ***
Om andere mensen te kunnen helpen
Omdat anderen dat ook doen
Omdat het leerrijk is
Omdat er veel ongelijkheid is in de wereld
Vanwege een film, documentaire of TV-programma
over een maatschappelijk probleem
Vanwege een lezing of een debat over een
maatschappelijk probleem
Vanwege een persoonlijke gebeurtenis of een
gebeurtenis in mijn nabije omgeving
Vanwege informatiebrochures of activiteiten georganiseerd
door NGO’s zoals UNICEF, 11.11.11, Rode Kruis etc.
Andere, namelijk:

Tabel 6.5

Nederlands

Frans

Totaal

199

31

230

51.4%

12.9%

36.7%

249

171

420

64.3%

71.3%

67.0%

23

15

38

5.9%

6.3%

6.1%

84

48

132

21.7%

20.0%

21.1%

47

34

81

12.1%

14.2%

12.9%

5

7

12

1.3%

2.9%

1.9%

9

9

18

2.3%

3.8%

2.9%

71

45

116

18.3%

18.8%

18.5%

14

10

24

3.6%

4.2%

3.8%

41

19

60

10.6%

7.9%

9.6%

Overige factoren die de respondenten er toe gebracht hebben om
vrijwilligerswerk te verrichten
Nederlands

Frans

Totaal

Beroep, opleiding

8

2

10

Sport (als hobby)

1

4

5

Omdat men het mij vroeg

4

Zinvol & belangrijk & nodig

4

1

5

Vrije tijd vullen, om buiten te komen, zelfrealisatie

5

1

6

Interesse, graag willen doen, voldoening

2

6

8

Anderen doen het ook, persoonlijke relaties, opvoeding

3

2

5
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Dorpsraad, gemeenschap, school

6

Andere (geen reden, aard vrijwilligerswerk, verplicht)

6

6
3

9

6.4. Conclusie
In dit hoofdstuk onderzochten we welke factoren bijdragen aan de kennis die men heeft
over ontwikkelingslanden en -samenwerking en aan het verrichten van vrijwilligerswerk.
Op deze manier konden we het belang van films, documentaires, TV-programma’s en
evenementen in een bredere context plaatsen. De bevindingen worden hieronder
samengevat:


Twee factoren hebben volgens veel respondenten er toe geleid waarom ze goed
op de hoogte zijn: enerzijds interesse en anderzijds het bekijken van film- of TVproducties. Dit bevestigt de meerwaarde van film- of TV-producties bij
kennisverwerving en de bevindingen van hoofdstuk 4 en 5. Aansluitend stellen we
vast dat informatiebrochures en activiteiten georganiseerd door NGO’s voor één
van de vijf respondenten een rol heeft gespeeld.



In mindere, maar niet onbelangrijke, mate spelen lezingen of debatten, onderwijs
en opleiding, werk, ervaring met vrijwilligerswerk, een (inleef)reis en persoonlijke
gebeurtenissen een rol bij kennisvergaring.



Ook voor vrijwilligerswerk, is interesse een belangrijke factor voor een derde van
de respondenten. Maar altruïsme blijkt de meest doorslaggevende factor te zijn
(twee
derde
van
de
respondenten).
Daarnaast
kan
een
sociaal
rechtvaardigheidsgevoel en een persoonlijke gebeurtenis een rol spelen.



Mensen doen ook aan vrijwilligerswerk in functie van de eigen ontwikkeling of
aanpassing aan sociale normen (cf. Chacón et al., 2017). Eenentwintig procent
geeft aan dat ze vrijwilligerswerk doen omdat het leerrijk is en zes procent omdat
anderen dan ook doen.



Film- of TV-producties, lezingen, debatten, informatiebrochures en andere
activiteiten vormen geen sterke aanleiding om aan vrijwilligerswerk te doen. Deze
bevinding komt overeen met de bevindingen van hoofdstuk 4. Films,
documentaires, TV-programma’s en evenementen in het kader van
ontwikkelingseducatie lijken geen voldoende en rechtstreekse trigger voor
vrijwilligerswerk te zijn. Mogelijk kunnen ze wel onrechtstreeks een impact
hebben, bv. door respondenten te stimuleren na te denken over ongelijkheid in
de wereld. Wanneer het gevoel over onrechtvaardigheid hierdoor sterk wordt, kan
dit mogelijk een beslissing om zich te engageren positief beïnvloeden. Dit vraagt
nader onderzoek.



Interesse is een belangrijke factor, maar hangt niet samen met de meeste andere
factoren voor engagement en kennisvergaring. Er is dus blijkbaar sprake van
elkaar te onderscheiden factoren waarop ingespeeld kan worden.
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Voorwoord

We willen hierbij de vele (ex-)medewerkers van de NGO’s, ENABEL, DG, ACODEV en de
NGO Federatie van harte bedanken voor hun medewerking. Zonder hen was dit
onderzoek niet mogelijk.
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1. De onderzoeksmethode

1.1. Inleiding
Om een beter inzicht te krijgen in het bereik en de impact van (gesubsidieerde)
ontwikkelingseducatie-acties, werd in fase 2 een bijkomende bevraging gehouden onder
personen
die
professioneel
betrokken
zijn
(of
zijn
geweest)
in
ontwikkelingssamenwerking of, breder gezien, in het bereiken van de SDG doelstellingen
(zowel in het Noorden als in het Zuiden). Met de bevraging werd getracht te achterhalen
in welke mate de acties van ontwikkelingseducatie aan de oorsprong liggen van hun
engagement of roeping.

2.2. De steekproeftrekking
Om de link naar de online retro-enquête te verspreiden, werd beroep gedaan op de twee
koepels ACODEV en de NGO Federatie. Zij verspreidden de vraag naar deelname en link
onder hun leden. Daarnaast werd ook door de opdrachtgever aan ENABEL en de DG
gevraagd om de link onder de medewerkers te verspreiden. In totaal verkregen we
287 ingevulde vragenlijsten terug: 181 vragenlijsten van Franstalige respondenten
(63%) en 106 vragenlijsten van Nederlandstalige respondenten (37%). Omdat de
grootte van het personeelsbestand, de reikwijdte van ex-werknemers en de kenmerken
van de populatie voor de verschillende organisaties niet gekend is, kunnen we geen
antwoordpercentage berekenen en geen uitspraken doen over de representativiteit van
de bekomen steekproef. Onderhavige studie moet daarom vooral gezien worden als een
exploratieve studie.

2.3. De onderzoeksvragen en de vragenlijst
De respondenten konden kiezen tussen een Nederlandstalige of een Franstalige versie
van de vragenlijst. De vragenlijsten, opgenomen als bijlage, werden in de periode van
mei – juni 2018 online afgenomen. De vragenlijst werd opgebouwd op basis van de
volgende onderzoeksvragen:


Welke type jobs verkiezen (ex-)medewerkers van organisaties die zich inzetten
voor ontwikkelingssamenwerking of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s)?



Waarom besloot men te werken voor een NGO, ENABEL of de DG?



Door welke aanleidingen of gebeurtenissen werd men geïnspireerd om te werken
in
het
kader
van
ontwikkelingssamenwerking
of
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)?



In welke mate hangen waarden, motivatie, inspiratie en achtergrondkenmerken
samen?
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2.4. De analyses
Er werden twee verschillende analyses uitgevoerd: univariate en multivariate analyses.
Univariate analyses zijn analyses op basis van één variabele en worden in deze studie
gebruikt om de frequentieverdeling te beschrijven van de antwoorden van de
respondenten op een specifieke vraag. Aan de hand van multivariate analyses
onderzochten
we
het
verband
tussen
waarden,
motivatie,
inspiratie
en
achtergrondkenmerken.
In geval van multivariate analyses werden statistisch significante parameterschattingen
in de tabellen weergegeven aan de hand van sterretjes. Drie sterretjes verwijzen naar
het significantieniveau <.001, twee sterretjes naar het significantieniveau <.01 en één
sterretje naar het significantieniveau <.05. <.05 betekent dat er minder dan 5% kans is
dat er toch geen effect is en <.001 verwijst naar een kans kleiner dan 0,1%.

2.5. Beschrijving van de steekproef
Zoals in de vorige paragraaf aan bod kwam, maakte twee derde van de respondenten
gebruik van de Franstalige versie van de vragenlijst. De overige respondenten verkozen
de Nederlandstalige versie. Op basis van tabel 1.1 stellen we vast dat de overgrote
meerderheid van de respondenten (92%) nog steeds voor de organisatie werkt waarvan
de respondenten de vraag hebben ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Vijf
procent van de respondenten werkte op het moment van de bevraging bij een andere
organisatie die zich ook inzet voor ontwikkelingssamenwerking of de SDG’s. Slechts 3%
van de respondenten werkt niet meer voor een dergelijke organisatie.

Tabel 1.1

Aantal respondenten naar werksituatie

Ik werk momenteel nog bij deze organisatie.

Nederlands

Frans

Totaal

100

165

265

94,3%

91,2%

92,3%

4

10

14

3,8%

5,5%

4,9%

2

6

8

1,9%

3,3%

2,8%

106

181

287

100,0%

100,0%

100,0%

Ik werk nu voor een andere organisatie die zich
inzet voor ontwikkelingssamenwerking of de
SDG’s.
Ik werk niet meer bij een andere organisatie die
zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking of de
SDG’s.
Totaal

Vrouwelijke respondenten blijken oververtegenwoordigd te zijn (tabel 1.2). Twee derde
van de respondenten zijn vrouw, slechts een derde man. Het is mogelijk dat dit een
weerspiegeling is van het personeelsbestand bij organisaties die zich inzetten voor
ontwikkelingssamenwerking of de SDG’s.

Tabel 1.2
Man
Vrouw

Aantal respondenten naar geslacht en taal
Nederlands

Frans

Totaal

45

55

100

45,0%

33,1%

37,6%

55

111

166
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X
Totaal

55,0%

66,9%

62,4%

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

100

166

266

100,0%

100,0%

100,0%

Hoewel vrouwelijke respondenten oververtegenwoordigd zijn, lijkt de spreiding m.b.t.
leeftijd evenwichtiger te zijn in de bekomen steekproef (tabel 1.3). Er is een mooie
spreiding over de meeste leeftijdscategorieën met uitzondering voor de categorie ’3140 jaar’. Er zijn relatief meer respondenten uit deze leeftijdscategorie (37%) dan
respondenten van een andere leeftijdscategorie 37. Mogelijk kan ook deze sterkere
vertegenwoordiging van 31 tot 40-jarigen kenmerkend zijn voor de sector van
organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking of SDG’s. Voor alle
kenmerken in tabellen 1.1 – 1.3 stellen we geen significante verschillen tussen
Nederlandstalige en Franstalige respondenten.

Tabel 1.3

Aantal respondenten naar leeftijd en taal

30 jaar of jonger
31-40
41-50
Ouder dan 50
Totaal

Nederlands

Frans

Totaal

20

43

63

20,0%

25,7%

23,6%

38

60

98

38,0%

35,9%

36,7%

16

34

50

16,0%

20,4%

18,7%

26

30

56

26,0%

18,0%

21,0%

100

167

267

100,0%

100,0%

100,0%

37

Ter vergelijking: onder de werkende Belgische bevolking is 25% tussen de 30 en 39 jaar oud.
http://www.steunpuntwerk.be/node/3027
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3.

Waarden, motivatie en inspiratie bij het
kiezen van een job in het kader van
ontwikkelingssamenwerking of de SDG’s

2.2. Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar de waarden, de motivatie en inspiratie van de
respondenten bij het kiezen van een job. We kijken met andere woorden naar drie
verschillende invalshoeken om de hoofdvraag naar de rol van ontwikkelingseducatie in
het engagement van (ex-)medewerkers te beantwoorden. Om welke redenen gaat men
werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking of SDG’s en aan welke type jobs
hecht men belang? Tot slot, in welke mate werden ze geïnspireerd door gebeurtenissen
of aanleidingen die beschouwd kunnen worden als een voorbeeld van een
ontwikkelingseducatie-actie?

4.2. Waarden
4.2.1.

Beschrijving van waarden

Mensen die in de non-profit sector werken of een job in het middenveld verkiezen
zouden dit vooral doen vanwege intrinsieke motivaties. Zij kiezen veeleer voor hun job
omdat dit de mogelijkheid biedt om mensen te helpen, omdat ze het werk belangrijk en
zinvol vinden, omdat dit de mogelijkheid biedt om een verschil te maken en/of omdat ze
het als een roeping zien (Szekér & Van Gyes, 2017). Theorieën die verwijzen naar het
belang van deze intrinsieke motivaties in de non-profit sector zijn: ‘donative labour
hypothesis’, ‘public service orientation’, ‘intrinsic work value orientations’ of ‘zelfdeterminatietheorie’. In tegenstelling tot werknemers in de non-profit sector, zouden
werknemers in de for-profit eerder belang hechten aan extrinsieke aspecten, zoals het
loon, de arbeidsvoorwaarden en de status van de job (Szekér & Van Gyes, 2017).
Aan de respondenten werd daarom gevraagd aan welke jobs ze waarde hechten of welke
jobs hun voorkeur genieten. Hiervoor gebruikten we 13 stellingen die op basis van
factor- en een betrouwbaarheidsanalyse gegroepeerd kunnen worden in vier
componenten of dimensies: (1) belang van aanzien door middel van een job (Cronbach’s
α=.744); (2) belang van sociale relaties binnen de werkcontext (Cronbach’s α=.730);
(3) belang aan eigen ontwikkeling (Cronbach’s α=.655); en (4) het belang om anderen
te kunnen helpen (Cronbach’s α=.635) (cf. ‘work values’ van Ros, Schwartz & Surkiss,
1999; Szekér & Van Gyes, 2017). De antwoordpercentages per stelling staan vermeld in
tabel 2.1.
We zien in tabel 2.1 dat de

Tabel 2.1

Aantal respondenten naar waarden gehecht aan jobs (in %, N=268)
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Aanzien
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Akkoord

Helemaal
akkoord

Totaal

Waarden, motivatie en inspiratie bij het kiezen van een job in het kader van ontwikkelingssamenwerking of de
SDG’s

Veel verdienen

11,2

27,6

46,6

13,1

1,5

100,0

Bewonderd worden omwille
van mijn prestigieuze functie
Veel maatschappelijk aanzien
hebben
Een functie bekleden met veel
macht
Sociale relaties met collega's

31,3

35,4

26,5

6,0

0,7

100,0

19,4

28,7

37,3

13,4

1,1

100,0

33,2

36,2

21,6

9,0

0,0

100,0

Collega’s waarmee ik plezier
kan maken
Collega’s waarmee ik over
persoonlijke zaken kan praten
Eigen ontwikkeling

3,4

4,9

22,8

51,9

17,2

100,0

7,8

19,8

36,2

30,2

6,0

100,0

Veel nieuwe dingen leren

0,4

0,4

1,9

38,1

59,3

100,0

Collega’s die me ondersteunen

0,4

0,4

7,1

51,9

40,3

100,0

Inhoudelijk interessant

0,4

0,0

0,7

17,9

81,0

100,0

1,5

4,5

20,5

50,0

23,5

100,0

0,4

1,1

2,2

29,1

67,2

100,0

0,4

0,0

0,7

31,0

67,9

100,0

1,1

4,5

20,5

50,7

23,1

100,0

Anderen helpen
Anderen hun problemen
helpen oplossen, zonder er iets
voor te moeten terugkrijgen
Een bijdrage leveren om de
wereld tot een betere plaats te
maken
Mijn capaciteiten kunnen
gebruiken
Andere personen aanleren wat
ik weet

4.2.2.

Waarden nader verklaard

Als we naar de samenhang kijken tussen de verschillende waarden die men hecht aan
een job en achtergrondkenmerken, dan zien we dat vooral mannelijke respondenten
hoger scoren op de waarde ‘aanzien’ en lager op de waarde ‘eigen ontwikkeling’ dan
vrouwelijke respondenten. Ook de leeftijd speelt significant een rol. Oudere
respondenten scoren minder hoog voor aanzien en eigen ontwikkeling maar relatief
hoger voor sociale relaties met collega’s. Nederlandstaligen daarentegen scoren hoger op
aanzien en lager op sociale relaties dan Franstalige respondenten. Slechts voor één
dimensie zien we een verband tussen de huidige werkgever en aanzien. Respondenten
die niet meer bij de organisatie werken waarvan ze de link naar de enquête hebben
ontvangen, scoren hoger op aanzien. We vinden echter geen significante effecten voor
respondenten die de organisatie verlaten hebben om voor een werkgever te werken die
niet verband houdt met ontwikkelingssamenwerking of SDG’s. Dit komt echter
waarschijnlijk omdat er te weinig respondenten in de bekomen steekproef zitten. Het zou
dus mogelijk zijn dat respondenten de organisaties verlaten wanneer ze het aanzien
(macht, loon, etc.) ook belangrijk gaan vinden. Maar dit vraagt meer onderzoek.
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Tabel 2.2

Verband tussen waarden en achtergrondkenmerken van respondenten
(gestandaardiseerde parameterschattingen; N=265) 38
Aanzien

Eigen
ontwikkeling
-0,206 **

Anderen helpen

0,143 *

Sociale relaties
met collega's
0,051

Leeftijd
(<31 jaar)
31-40 jaar

-0,205 **

0,027

-0,084

-0,073

41-50 jaar

-0,106

0,245 ***

-0,12

0,016

Ouder dan
50 jaar
Werkgever
(huidige NGO)
Andere NGO

-0,256 ***

0,366 ***

-0,176 *

-0,15

0,121*

-0,062

-0,031

-0,028

Andere
organisatie
Nederlandstalig

-0,002

0,051

-0,011

-0,019

0,145 *

-0,180 **

-0,073

-0,015

8,7%

17,6%

9,2%

4,6%

Man

Verklaarde
variantie

-0,121

4.3. Motivatie
4.3.1.

Beschrijving van motivatie

Terwijl we in de vorige paragrafen hebben gekeken naar de waarden die respondenten
hechten aan een job in het algemeen, gaan we hier dieper in op de motivatie van de
respondenten om te werken voor een organisatie die zich inzet voor
ontwikkelingssamenwerking of SDG’s, meer specifiek een NGO, de DG of ENABEL.
volgens de literatuurstudie van Szekér en Van Gyes (2017) zullen mensen die in de nonprofit sector werken, vanuit hun intrinsieke motivatie, minder belang hechten aan goede
arbeidsvoorwaarden en minder snel voor een job kiezen met op het eerste zicht
gunstigere jobkenmerken. In tabel 2.3 zien we inderdaad dat de twee eerste items met
betrekking tot arbeidsvoorwaarden minder snel aangeduid werden als verklaring waarom
men voor de non-profit sector, meer bepaald hun werkgever die zich inzet voor
ontwikkelingssamenwerking of SDG’s, koos. Minder dan een derde gaf aan akkoord te
zijn met een stelling over arbeidsvoorwaarden. Hogere scores werden gevonden voor
stellingen met betrekking tot interesse in de problematiek waarmee hun werkgever zich
bezighoudt en andere, gelijkaardige intrinsieke motivatoren. Met name voor de stelling
‘interesse in maatschappelijke kwesties zoals armoede, mensenrechten, etc.’ werd het
vaakst ‘(helemaal) akkoord’ aangekruist. Deze bevindingen bevestigen de bevindingen in
paragraaf 2.2.1.

38

De sterretjes geven het significantieniveau aan (zie paragraaf 1.4.). De parameterschattingen geven de
grootte van een effect weer. Zo geeft de parameterschatting voor ‘man’ - 0,143 - aan dat mannelijke
respondenten gemiddeld een score op aanzien hebben dat 0,143 hoger ligt dan de gemiddelde score van
vrouwelijke respondeten. Aanzien heeft 0 als gemiddelde en 1 als standaard deviatie. De score ‘0,143’ is
bijgevolg moeilijk te interpreteren, maar kan wel vergeleken worden met andere effecten. De
parameterschattingen zijn namelijk gestandaardiseerd waardoor effecten, uitgedrukt in absolute waarden, met
elkaar vergeleken kunnen worden qua grootte. Zo zien we bijvoorbeeld dat het effect van de verschillende
leeftijdscategorieën (31-40 jaar en ouder dan 50 jaar; een effect van respectievelijk -0,205 en -0.256) groter
is dan het effect van man zijn (0,143) op aanzien.
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Tabel 2.3

Aantal respondenten naar de redenen waarom men heeft gekozen voor hun
huidige of vorige werkgever die zich voor ontwikkelingssamenwerking of
SDG’s inzet (in %, N=287)
Helemaal
niet
akkoord
11,1

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Totaal

23,7

34,8

23,3

7,0

100,0

20,2

29,3

32,1

15,7

2,8

100,0

Werken voor zo’n organisatie
is leerrijk
Interesse in andere landen

2,1

0,7

8,0

39,7

49,5

100,0

1,4

1,0

11,5

39,7

46,3

100,0

Interesse in de activiteiten van
de organisatie
Interesse in
ontwikkelingssamenwerking
Interesse in maatschappelijke
kwesties zoals armoede,
mensenrechten, etc.
De organisatie staat voor
dingen die ik erg belangrijk
vind
Om op deze manier
(on)rechtstreeks andere
mensen te kunnen helpen
Omdat er veel ongelijkheid is
in de wereld

1,0

0,3

3,5

35,2

59,9

100,0

1,0

0,7

3,8

28,9

65,5

100,0

0,7

0,7

2,8

17,4

78,4

100,0

1,4

1,7

10,1

36,6

50,2

100,0

1,7

3,1

13,2

38,7

43,2

100,0

0,7

0,3

15,0

31,4

52,6

100,0

Een goede werk-privé balans
Een goede verloning

4.3.2.

Motivatie nader verklaard

Hier kijken we naar de samenhang tussen de verschillende motivaties die men
opnoemde en achtergrondkenmerken. De stellingen uit tabel 2.3 hebben we
samengevoegd via factor- en een betrouwbaarheidsanalyse tot twee dimensies: (1)
arbeidsvoorwaarden (Cronbach’s α=.609); (2) intrinsieke motivatie (Cronbach’s
α=.838). Onder intrinsieke motivatie vallen de items die betrekking hebben op zowel het
helpen van anderen, als op het interesse hebben in verschillende relevante thema’s en
de eigen ontwikkeling.
We stellen vast dat weinig achtergrondkenmerken significant samenhangen met de
verschillende motivaties (tabel 2.4). Oudere respondenten (>50 jaar) scoren minder
hoog voor intrinsieke motivatie, terwijl verrassend de respondenten die niet meer in
deze specifieke non-profit sector werken minder snel akkoord gingen met de stellingen
over de arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden bleken voor hen minder belangrijk te
zijn toen ze eerder voor een organisatie kozen die zich voor ontwikkelingssamenwerking
of SDG’s inzet. Dit resultaat lijkt op eerste zicht de bevindingen in paragraaf 2.2.2 tegen
te spreken, mogelijk vanwege het item ‘privé-werk balans’ dat minder op andere
aspecten zoals verloning en aanzien is gericht. Niettemin gaat het hier om slechts acht
respondenten en is er meer onderzoek nodig.
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Tabel 2.4

Verband tussen motivatie en achtergrondkenmerken van respondenten
(gestandaardiseerde parameterschattingen; N=265)
Arbeidsvoorwaarden

Intrinsieke motivatie

0,073

-0,111

31-40 jaar

0,022

0,037

41-50 jaar

0,051

-0,039

Ouder dan 50 jaar

0,086

-0,25 **

-0,084

-0,005

-0,18 **

-0,013

Nederlandstalig

0,067

0,068

Verklaarde variantie

6,5%

9,1%

Man
Leeftijd (<31 jaar)

Werkgever (huidige NGO)
Andere NGO
Andere organisatie

4.4. Inspiratie
4.4.1.

Beschrijving van inspiratie

Een belangrijke derde vraag gaat over welke aanleidingen of gebeurtenissen inspiratie
brachten en de motivatie om te werken voor een organisatie in het kader van
ontwikkelingssamenwerking of SDG’s versterkt hebben. Vele van deze aanleidingen of
gebeurtenissen kunnen beschouwd worden als een voorbeeld van ontwikkelingseducatieactie, al dan niet gesubsidieerd door de DG. Dit geldt met name voor audiovisuele
producties, sensibiliseringscampagnes van organisaties en vormingen maar ook voor
inleefreizen die door organisaties georganiseerd worden. In tabel 2.5 staan de
antwoordpercentages van de respondenten voor elk item afzonderlijk. Daarbij valt op dat
er in zekere mate een gelijkaardige spreiding is van de antwoordpercentages over de
items heen. Zowel audiovisuele producties, sensibiliseringscampagnes (33%-40%) als
vormingen (30%-47%) en de persoonlijke levenssfeer (33%-55%) kunnen motivatie
versterken en mensen inspireren om te werken voor ontwikkelingssamenwerking of
SDG’s. We stellen niettemin vast dat meer mensen helemaal akkoord zijn met items met
betrekking tot langdurigere of ingrijpendere acties, zoals vormingen (15%-20%) en
persoonlijke gebeurtenissen (14%-31%), dan met items die gaan over kortdurende
acties (brochures, audiovisuele producties en activiteiten; 4%-11%). Bovendien is er een
duidelijk hogere score voor (inleef)reis (55% zegt (helemaal) akkoord), en een lage
score voor natuurrampen of een andere catastrofe in het buitenland (12% zegt
(helemaal) akkoord). Ook in de studie van ACCODEV over de rol van
ontwikkelingseducatie in het leven van personen met engagement, werd vastgesteld dat
ervaringen in het Zuiden wellicht de grootste impact heeft (cf. Gretry, 2014). De twee
uitersten die we hier vaststelden, ervaringen op het terrein versus het waarnemen van
natuurrampen, geven aan dat het zelf waarnemen en ervaren van een situatie in het
buitenland wellicht meer inspirerend werkt dan wat men van veraf waarneemt.
Niettemin kunnen ook audiovisuele producties en sensibiliseringscampagnes dus in
zekere mate de motivatie versterken en (jong)volwassenen inspireren te werken in het
kader van ontwikkelingssamenwerking of de SDG’s. In Van Ongevalle et al. (2018)
stelden we vast dat deze ontwikkelingseducatie-acties er inderdaad voor kunnen zorgen
dat mensen goed geïnformeerd worden, maar dat ze minder vaak werden aangeduid als
een factor die hen inspireerde om vrijwilligerswerk te verrichten. Het verschil tussen de
bevindingen hier en in Van Ongevalle et al. (2018) kan te maken hebben met de
vraagstelling. Maar het is ook mogelijk dat het profiel van medewerkers in de non-profit
sector verschilt van het profiel van diegenen die (in de vrije tijd) vrijwilligerswerk
verrichten en dat medewerkers in de non-profit sector gemakkelijker of sterker werden
geïnspireerd door ontwikkelingseducatie dan vrijwilligers.
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Tabel 2.5

Aantal respondenten naar de aanleidingen en gebeurtenissen die hun
motivatie versterkt hebben om te werken voor een organisatie die zich inzet
voor ontwikkelingssamenwerking of SDG’s (in %, N=287)

Brochures, audiovisuele
producties of activiteiten
Film, documentaire of TVprogramma over de situatie in
ontwikkelingslanden
Film, documentaire of TVprogramma over
maatschappelijke kwesties
zoals armoede,
mensenrechten, etc.
Lezing of debat over de
situatie in ontwikkelingslanden
Lezing of debat over
maatschappelijke kwesties
zoals armoede,
mensenrechten, etc.
Informatiebrochures, websites
of activiteiten van NGO’s zoals
UNICEF, 11.11.11, Rode Kruis,
etc.
Vormingen
Vorming rond
ontwikkelingssamenwerking
van bv. BTC of een andere
organisatie
Les of een practicum over de
situatie in ontwikkelingslanden
Les of een practicum over
maatschappelijke kwesties
zoals armoede,
mensenrechten, etc.
Stage in een organisatie die
zich inzet voor
ontwikkelingssamenwerking of
de SDG’s
Persoonlijke kring of
gebeurtenissen
Vrienden, kennissen en/of
familie die zich inzetten voor
ontwikkelingssamenwerking of
de SDG’s
Persoonlijke gebeurtenis of een
gebeurtenis in mijn nabije
omgeving
(Inleef)reis naar een
ontwikkelingsland
Vrijwilligerswerk

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Totaal

12,9

20,2

33,8

29,0

4,0

100,0

11,4

19,1

32,0

32,0

5,5

100,0

12,5

17,6

29,8

32,4

7,7

100,0

12,1

16,2

32,0

28,7

11,0

100,0

15,8

22,4

29,0

26,1

6,6

100,0

18,4

19,1

16,2

26,5

19,9

100,0

14,7

18,8

19,5

31,3

15,8

100,0

14,0

17,6

23,5

29,4

15,4

100,0

22,4

21,7

16,2

22,8

16,9

100,0

16,9

18,4

22,8

28,3

13,6

100,0

19,5

23,5

23,5

19,1

14,3

100,0

19,1

13,6

12,1

24,3

30,9

100,0

20,2

15,1

18,4

24,3

22,1

100,0

34,2

25,4

28,3

10,7

1,5

100,0

Overige
Natuurramp of een andere
catastrofe in het buitenland

4.4.2.

Inspiratie nader verklaard

Op basis van factor– en betrouwbaarheidsanalyse konden we een nieuwe variabele
creëren die verschillende vormen van ontwikkelingseducatie onder zich groepeert,
gaande van meer geformaliseerde audiovisuele producties en sensibiliseringscampagnes
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tot meer informele leerprocessen via vrijwilligerswerk en (in)leefreizen (Cronbach’s
α=.861). Deze 11 items samen noemen we ontwikkelingseducatie-acties. De twee items
m.b.t. persoonlijke gebeurtenissen uit de nabije omgeving of de invloed van vrienden en
kennissen bleken afzonderlijk te staan, maar niet te leiden tot een nieuwe betrouwbare
geconstrueerde variabele.
In tabel 2.6 staan de effecten van achtergrondkenmerken op de mate waarin
ontwikkelingseducatie de motivatie heeft versterkt van respondenten om te werken voor
ontwikkelingssamenwerking of SDG’s. Er werd slechts één significant effect gevonden,
opnieuw voor leeftijd. Respondenten ouder dan 50 jaar bleken minder snel aan te geven
dat ontwikkelingseducatie inspirerend heeft gewerkt.

Tabel 2.6

Verband tussen aanleidingen en gebeurtenissen die inspirerend werkten en
achtergrondkenmerken van respondenten (gestandaardiseerde
parameterschattingen; N=265)
Ontwikkelingseducatie-acties

Man

-0,011

Leeftijd (<31 jaar)
31-40 jaar

-0,142

41-50 jaar

-0,114

Ouder dan 50 jaar

-0,259 ***

Werkgever (huidige NGO)
Andere NGO
Andere organisatie
Nederlandstalig
Verklaarde variantie

0,054
0,1
-0,057
3,9%

4.5. Kwalitatieve data
Respondenten werden tot slot gevraagd of er nog andere aanleidingen of redenen waren
waarom men ging werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking en/of in functie
van de SDG’s. Honderdentien van de 287 respondenten (38%) gaven nog een
bijkomende reden of aanleiding op of gaven toelichting bij de gegeven antwoorden. De
antwoorden op de open vragen werden gecodeerd. In tabel 2.7 staan de aanleidingen of
redenen o.b.v.de codes samengevat weergegeven. Omdat sommige respondenten
meerdere aspecten vermeldden, ligt het aantal redenen, aanleidingen of gebeurtenissen
hoger dan het aantal respondenten die deze open vraag hebben ingevuld. De
verschillenden aanleidingen en gebeurtenissen werden opgedeeld in de volgende
categorieën: (1) impact van familie en opvoeding (18 respondenten); (2) de impact van
opleiding, onderwijs en ontwikkelingseducatie-acties (45 respondenten); (3) persoonlijke
interesses en engagement (62 respondenten); (4) professionele ervaring en werk
gerelateerde aspecten (26 respondenten).
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Tabel 2.7

Redenen, aanleidingen of gebeurtenissen die de respondenten inspireerden
en motiveerden om te werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking
of de SDG’s

Aanleidingen, redenen of gebeurtenissen
Familie en opvoeding

Aantal
18

Opvoeding en familiale waarden

9

Familie werkt in ontwikkelingssamenwerking

1

Multiculturele familie

2

Roots liggen in een ontwikkelingsland of opgegroeid in een ontwikkelingsland
Onderwijs, opleiding en ontwikkelingseducatie-acties
Leerkracht of specifieke les, project (secundaire) school
Project, thesis of opleiding hoger onderwijs
Scouts & animatie (door NGO)
Lezingen, documentaire, boek, expositie, informatie opzoeken
(Inleef)reizen
Zelf de situatie ter plekke gezien of ervaring met ongelijkheid
Persoonlijke interesse en engagement
Interesse als kind en/of roeping
Interesse in en/of engagement voor maatschappelijke vraagstukken (ongelijkheid,
rechtvaardigheid, armoede, …), m.i.v. gevoel van onrechtvaardigheid en politiek
engagement
Interesse in en/of engagement voor andere (ontwikkelings)landen, culturen en
ontwikkelingshulp
Interesse in klimaatverandering, geopolitieke situatie in de wereld

6
45
7
13
6
10
4
5
62
5
18

7
3

Avontuur

1

Persoonlijke reflectie, christelijke waarden, vrijwilligerswerk

4

Gradueel proces (vanaf kindertijd)

3

Zinvol willen bijdragen aan de verbetering van de wereld en anderen willen helpen via
hun job
Professionele ervaring

11
26

Overeenkomst eigen waarden en interesses en interesses en waarden van de
werkgever of collega's
Werkervaring in ontwikkelingsland, ontwikkelingssamenwerking of door burgerdienst

5

Werkervaring willen inzetten/aanbieden

3

Geïnspireerd door project, thema's vorige of huidige werkgever of beweging

6

Toeval

2

Werkaanbieding (na werkloosheid), het is mijn beroep

6

4

De bijkomende antwoorden en toelichtingen die door de respondenten werden gegeven
liggen in lijn met wat we in de vorige paragrafen hebben gezien, de literatuur over de
non-profit sector (Szekér & Van Gyes, 2017) en met de bevindingen van de studie van
ACODEV over de rol van ontwikkelingseducatie in het leven van mensen met
engagement (Gretry, 2014). Persoonlijke interesse en engagement zijn doorslaggevend,
maar ook de invloed van de eigen kring en familie, de school, de jeugdbeweging, de
opleiding en werkgever is niet onbelangrijk. De familie heeft een impact door het
doorgeven van waarden, multiculturele roots of doordat familieleden zelf in
ontwikkelingssamenwerking actief zijn. Of, omdat men zelf ter plekke tijdens de
kindertijd de situatie daar heeft kunnen ervaren.
"Je viens d'un pays en développement où j'ai été chaque jour témoin de la
souffrance humaine."
“Ik ben zelf afkomstig van een ander land en dus een wereldburger.”
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"Famille qui porte les valeurs de solidarité internationale."
Met betrekking tot school blijken leerkrachten of vakken zoals aardrijkskunde,
geschiedenis, een specifieke opleiding (antropologie, ontwikkelingssamenwerking) of
projecten in het onderwijs een impact te hebben.
"Un intérêt pour les questions sociétales et une sensibilité aux injustices depuis
assez jeune, en partie encouragé par certains professeurs au cours de mon
parcours scolaire. L'engagement dans un Kot-à-Projets lié au développement
durable pendant mon parcours universitaire et l'intéraction avec d'autres projets
de l'UCL. Une meilleure compréhension des enjeux et des origines de la pauvreté
et de certaines injustices au niveau global grâce à une formation en relations
internationales, ce qui m'a donné envie de m'engager au niveau international."
Maar ook de scouts laten een invloed na, door middel van projecten, al dan niet in
combinatie met lezingen en andere ontwikkelingseducatie-acties.
"Participation durant mon enfance, via les scouts ou l'école, à des opérations de
récolte de fonds, récolte de vivres ou autres. C'étaient des moments qui
combinaient le plaisir de participer à une action solidaire et le plaisir de faire cela
avec mes copains/copines (moment convivial et solidaire). Ces expériences ont
contribué à ce que j'aie une image très positive de la coopération, une confiance
dans les résultats et dans la possibilité d'y contribuer à la hauteur de mes
moyens, et un positionnement enclin à "me mouiller" personnellement."
Hoewel sommige respondenten expliciet aangaven dat ze toevallig in dit soort werk zijn
beland, naar aanleiding van een vacature of een aanbieding, of omdat het ‘gewoon hun
beroep is, geven anderen aan dat de inhoud van het werk of projecten bij de werkgever
hen geïnspireerd heeft.
"Je ne connaissais pas du tout le domaine. En démarrant un intérim de 6 mois,
j'ai découvert ce milieu et je m'y suis intéressée."
"Vorige werkgever (firma) had een corporate social responsability project in
Oeganda."
In de vorige paragraaf stelden we vast dat (inleef)reizen en ervaringen in het Zuiden
bewustzijn over ongelijkheid en engagement kunnen creëren, terwijl het waarnemen van
natuurrampen van veraf minder impact hebben (cf. Gretry, 2014). Ervaringen in het
Zuiden zijn volgens de studie van ACODEV zelfs cruciaal (Gretry, 2014). Ook ervaringen
door ontmoetingen, tijdens activiteiten en projecten kunnen bewustzijn en gevoelens
creëren, meer dan passief luisteren of kijken naar een audiovisuele productie of lezing.
"Lors d'un voyage de 6 mois au Sénégal, je me pose plein de questions sur la
manière dont fonctionne la coopération au développement et je tombe à mon
retour sur une ONG qui travaille justement la dynamique du regard dans le cadre
de ces relations de coopération."
“Reizen in ontwikkelingslanden doet vanzelf je ogen open gaan.”
"Des activités actives de création, d'expression artistique, de collaboration, de
partage, d'expression d'émotions, de mises en situation, de visualisation, de
construction collective d'un projet, de vécu d'un partenariat ou d'un échange, etc.
sont pourtant beaucoup plus à même de produire des effects de conscientisation
que des activités passives et intellectuelles comme visionner un film ou écouter
une conférence."
Maar doorslaggevend blijken vooral persoonlijke interesses en engagement te zijn. Het
gevoel voor onrechtvaardigheid en de zin om bij te dragen aan een betere wereld, op
een professionele manier, is groot. Respondenten willen niet alleen hun engagement,
maar ook hun ervaringen en expertise aanbieden voor ontwikkelingssamenwerking.
Opmerkelijk is dat interesse en engagement vaker worden genoemd in termen van
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maatschappelijke
vraagstukken
ontwikkelingssamenwerking.

dan

expliciet

in

het

kader

van

"La volonté, depuis très jeune, de me rendre utile, de contribuer à la réduction
des inégalités. Une sorte de vocation."
“De
inzet
van
iedereen
die
zich
dagelijks
inspannen
voor
ontwikkelingssamenwerking. Ik wou hen ondersteunen met mijn jarenlange
ervaring.”
Uit de toelichting die de respondenten gaven is het duidelijk dat de verschillende
redenen of aanleidingen niet los van elkaar plaatsvinden. Vaak is het een interactie
tussen persoonlijkheid, interesse en andere aspecten zoals ontwikkelingseducatie-acties
die de motivatie versterken. Het is daarom niet altijd even gemakkelijk voor
respondenten om aan te geven wat eerst kwam of wat precies de motivatie heeft
veroorzaakt. Soms wordt ook aangegeven dat de interesse er was sinds jonge leeftijd of
dat men besloot op een dag zich te willen inzetten voor SDG’s of
ontwikkelingssamenwerking (cf. Gretry, 2014).
“Ik wist al vrij jong dat ik graag in de ontwikkelingssamenwerking wilde werken,
en kan me niet meer herinneren wat de aanleiding was.”
“Een groot gevoel van onrechtvaardigheid in de wereld, vanaf een jonge leeftijd
al. Wellicht door beelden op TV, maar het is vooral een gevoelskwestie.”
"Les influences se croisent et sont difficiles à cerner, 20 ans plus tard. Il y a à la
fois les influences inconscientes (valeurs transmises par la famille, l'école, les
mouvements de jeunesse: entraide/collaboration, partage, souci de l'autre,
empathie, créativité... ), comme des influences plus conscientes (film sur la vie
de Gandhi, mobilisation Iles de Paix à l'école, BD sur le Père Damien,
participation plus tard au cycle de formation CTB, soirée d'info/débats sur la
coopération comme jeune étudiante, stage de 4 mois chez MDM...). C'est un
ensemble de choses, qui se complètent. Avec finalement l'envie de faire partie
d'une organisation qui contribue de façon combative à arriver à cette "autre
société", plus bienveillante, plus respectueuse de l'Humain et de
l'environnement."
“Tijdens mijn studies raakte ik geïnteresseerd in de sector, vandaar mijn keuze
om aan een inleefreis mee te doen, intensiever lezingen te gaan volgen, en de
BTC Infocyclus te volgen. Het is dus een 'omgekeerde' causaliteit’."
Het lijkt er dus op dat opvoeding, persoonlijkheid en interesse erg belangrijk zijn, maar
dat ontwikkelingseducatie deze factoren kan verbinden en versterken voor diegenen die
reeds openstaan voor maatschappelijke vraagstukken (cf. Gretry, 2014). De vraag kan
gesteld worden of ontwikkelingseducatie voor deze mensen überhaupt nodig is.
Niettemin wordt het belang van wereldburgerschaps- of ontwikkelingseducatie erkend en
is het net (ook) voor hen die (nog) niet geïnspireerd zijn belangrijk (cf. Gretry, 2014).
Mensen kunnen, hoewel aanvankelijk niet geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking,
door ontwikkelingseducatie geïnspireerd worden (cf. Gretry, 2014). Zoals we in Van
Ongevalle et al. (2018) gezien hebben, kunnen sensibiliserende acties wel gevoel van
onrechtvaardigheid opwekken, wat op langere termijn mogelijk tot engagement kan
leiden.
“Ik denk dat die beslissing een verzameling van heel veel dingen was, maar
bovenal een resultaat van een inherent deel van mijn persoonlijkheid, namelijk
het hebben van een groot gevoel voor rechtvaardigheid en geëngageerd genoeg
zijn om hier iets mee te doen. Ik denk dat ontwikkelingseducatie hoofdzakelijk
resoneert bij jongeren met dit profiel (als het doel tenminste is om voor een NGO
te werken) en dat dan de vraag is of ze sowieso hun weg hiernaartoe niet zouden
vinden. Als het gaat om algemene gedragsverandering en een meer systematisch
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begrip over zaken als bv. ongelijkheid, vluchtelingen en ecologie is het iets
anders natuurlijk, dan is wereldburgerschapseducatie zeer nuttig geloof ik.”

Ook uit de interviews binnen de zes casussen leren we dat ontwikkelingseducatie wel
degelijk zin heeft. Er is sprake van een zeker verlangen naar betrokkenheid, en deze kan
ontstaan vanuit een specifieke trigger, bv. een actie, een inleefreis, een uitwisseling met
een persoon, een getuige, het waarnemen van onrechtvaardigheid. Maar
ontwikkelingseducatie-acties kunnen ook bestaande betrokkenheid versterken en
structureren. Soms is de betrokkenheid namelijk eerder emotioneel en deze afwijkende
emotionele betrokkenheid kan door ontwikkelingseducatie-acties meer gestructureerd,
doordachter
en
duurzamer
gemaakt
worden.
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5.

Samenvatting en conclusie

3.5. Inleiding
Jaarlijks gaan er vanuit de Federale Overheid subsidies naar makers en organisatoren
van TV-programma’s, (film)evenementen en filmproducties die als doel hebben de
burger te sensibiliseren en te informeren over ontwikkelingssamenwerking en de situatie
in ontwikkelingslanden. Daarnaast worden er subsidies verstrekt aan langlopende
projecten, organisaties en NGO’s die op verschillende terreinen werken, waaronder
beleidsbeïnvloeding en educatie. Zowel de subsidieverstrekker als de subsidieontvangers
hebben daarbij een nobele doelstelling: komen tot een meer rechtvaardige en solidaire
wereld gebaseerd op democratische waarden.
In dit deelrapport zoomden we in op één deelvraag van het onderzoek naar de impact
van ontwikkelingseducatie: In welke mate liggen acties van ontwikkelingseducatie aan
de oorsprong van het engagement of roeping van personen die professioneel betrokken
zijn (of zijn geweest) in ontwikkelingssamenwerking of, breder gezien, in het bereiken
van de SDG doelstellingen (zowel in het Noorden als in het Zuiden)?
Er werd een exploratieve studie uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst met
een open en gesloten vragen onder (ex-)medewerkers van NGO’s, ENABEL en de DG. Er
werd geen vergelijking gemaakt met medewerkers uit de profit-sector en er is geen
voldoende informatie aanwezig om een uitspraak te doen over statistische
representativiteit. Wel hebben we vastgesteld dat de bekomen steekproef divers is,
zowel naar taal, geslacht als leeftijd. Meer dan 90% van de respondenten bleek nog te
werken bij de organisatie waarvan ze de vraag kregen om mee te werken aan de
bevraging. De bekomen steekproef, gezien deze diversiteit, geeft niettemin een
informatief beeld over de motivaties van medewerkers die werken in de non-profit sector
en in welke mate ontwikkelingseducatie-acties daarbij een rol hebben gespeeld.

3.6. Bevindingen
In dit deelrapport zochten we naar een antwoord op de hoofdvraag door te kijken naar
drie verschillende perspectieven: (1) de waarden die men hecht aan werk – wat voor
type werk is belangrijk?; (2) wat heeft inspirerend of versterkend gewerkt om te
beslissen te gaan werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking of de SDG’s?; (3)
welke motieven speelden mee om te werken voor de huidige (of vorige) werkgever die
zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking? De bevindingen worden hieronder
samengevat:
Waarden


Er werden in lijn met de literatuur vier types ‘work values’ gevonden onder de
respondenten: (1) belang van aanzien door middel van een job; (2) belang van
sociale relaties binnen de werkcontext; (3) belang aan eigen ontwikkeling; en
(4) het belang om anderen te kunnen helpen. Overeenkomstig de literatuur
stellen we vast dat medewerkers in de non-profit sector minder waarde hechten
aan aanzien dan aan andere aspecten. De meeste respondenten hechten vooral
waarde aan eigen ontwikkeling en het helpen van anderen. Opmerkelijk is dat het
belang van eigen ontwikkeling zelfs iets hoger scoort dan de meer altruïstische
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waarden. Het belang van uitkomsten die zowel gunstig zijn voor zichzelf als voor
een ander vinden we ook in studies naar motivatie over vrijwilligerswerk terug.
Motivatie


Arbeidsvoorwaarden blijken minder zwaar te hebben gewogen dan andere
aspecten bij (ex-)medewerkers van een NGO, ENABEL of de DG. Hogere scores
werden gevonden voor stellingen met betrekking tot interesse in de problematiek
waarmee hun werkgever zich bezighoudt en andere, gelijkaardige intrinsieke
motivatoren. Maar nog sterker dan de interesse in de activiteiten van de
organisatie en ontwikkelingssamenwerking, werd het belang van de interesse in
maatschappelijke kwesties zoals armoede, mensenrechten, etc.’ onderschreven.

Inspiratie


Zowel audiovisuele producties, sensibiliseringscampagnes als vormingen en de
persoonlijke levenssfeer kunnen motivatie versterken en mensen inspireren om te
werken voor ontwikkelingssamenwerking of SDG’s. Langdurige activiteiten of
gebeurtenissen in de eigen kring en met name (inleef)reizen blijken sterk
inspirerend te werken, terwijl natuurrampen of een andere catastrofe in het
buitenland het minst impact heeft. Deze twee uitersten geven aan dat het zelf
waarnemen en ervaren van een situatie in het buitenland wellicht meer
inspirerend werkt dan wat men van veraf waarneemt.

Achtergrondkenmerken


Weinig achtergrondkenmerken blijken te kunnen verklaren welke waarden men
hecht aan een job of wat hen gemotiveerd of geïnspireerd heeft. Leeftijd blijkt het
duidelijkst naar voren te komen als verklarende factor. Oudere respondenten,
met name vanaf de leeftijd van 51 jaar geven sneller aan minder belang te
hechten aan de eigen ontwikkeling en aanzien, maar meer aan sociale relaties. Ze
geven ook minder snel aan dat ontwikkelingseducatie-acties en interesses in
ontwikkelingslanden of de maatschappelijke problematiek hen gemotiveerd en
geïnspireerd hebben dan jongere respondenten. Het is niet duidelijk of jongere
werknemers vandaag een sterker engagement hebben wanneer ze de non-profit
sector betreden dan werknemers die een of meerdere decennia geleden
begonnen te werken voor deze sector of dat interesses en waarden evolueren
met de leeftijd.

3.7. Conclusie
In Van Ongevalle et al. (2018) stelden we vast dat maatschappelijke participatie (o.a.
vrijwilligerswerk & participatie in het verenigingsleven) samen bleek te hangen met
ontwikkelingseducatie. Maar wat komt eerst en wat er na? Moet men interesse hebben in
ontwikkelingslanden om deel te nemen aan ontwikkelingseducatie-acties, of kan
ontwikkelingseducatie leiden tot meer engagement en interesse in ontwikkelingslanden?
Het lijkt op het verhaal van het kip en het ei, maar zowel de bevraging onder een
representatieve steekproef van de Belgische bevolking over deelname aan audiovisuele
ontwikkelingseducatie-acties (Van Ongevalle et al., 2018) als de bevraging waarover in
dit rapport werd gerapporteerd tonen aan dat zowel de kip als het ei het beginpunt
kunnen zijn. (Jong)volwassenen die reeds maatschappelijk participeren en interesse
tonen, gaan vaker deelnemen aan audiovisule ontwikkelingseducatie-acties. Maar deze
acties kunnen ook een gevoel van onrechtvaardigheid opwekken en een verandering, al
dan niet duurzaam, in gedrag, attitude en/of kennis teweeg brengen (Van Ongevalle et
al., 2018).
Deze wisselwerking tussen ontwikkelingseducatie, interesse, kennis en gedrag stelden
we ook vast in dit deelrapport. Onder de respondenten die werken of gewerkt hebben in
de sector die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking of SDG’s zagen we een
belangrijke versterkende factor van ontwikkelingseducatie (nog meer dan bij
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vrijwilligers, zie Van Ongevalle et al., 2018), naast een relevante impact van familie en
werk. Ontwikkelingseducatie-acties kunnen de ontluikende interesse en aanleg voor
engagement versterken en mogelijk ombuigen tot daadwerkelijk engagement of
engagement faciliteren (cf. Gretry, 2014). Hoewel sommige respondenten toelichtten dat
men van jonge leeftijd een roeping of zin tot engagement voelde, zonder te kunnen
duiden wat dan precies de aanleiding was geweest, schreven andere respondenten over
een gradueel proces. In dat proces kan ontwikkelingseducatie betrokkenheid
verduurzamen. Maar, ontwikkelingseducatie is ook belangrijk voor jongeren en
jongvolwassenen die (nog) niet geïnspireerd zijn en door een actie of project tijdens de
opleiding, bij de scouts of de werkgever voor het eerst getriggerd kunnen worden (cf.
Gretry, 2014). Deze moeilijker bereikbare groep kan mogelijk overtuigd worden met het
argument dat engagement niet alleen positief is voor de andere, maar ook voor zichzelf
vruchten kan afwerpen (Gretry, 2014; cf. Van Ongevalle et al., 2018). De resultaten zijn
dus hoopgevend en wijzen erop dat ontwikkelingseducatie wel degelijk zin kan hebben.
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