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VOORWOORD
Wij beschouwen het als een eer dat wij het voortouw mogen nemen voor projecten en
activiteiten die jonge mensen in de richting van het wereldburgerschap voeren. Dit jaarverslag
laat zien wat er op dit vlak in 2019 is gebeurd voor leerlingen en studenten. Wij streven ernaar om
iedereen die betrokken is bij Cosmicus een bijdrage te laten leveren aan de vorming van de
samenleving die ons voor ogen staat: een wereld waarin ieder individu zich gewaardeerd en
geaccepteerd weet, alle mensen gelijke kansen hebben en niemand minder waard is dan een
ander. Continu zijn wij op zoek naar verbetering van de inhoud en de uitvoering van onze
activiteiten. En dat lukt iedere keer weer, dankzij de steun van onze vrijwilligers, ondersteuners en
andere betrokkenen. Daarom willen wij deze mensen van harte bedanken voor hun hulp in het
afgelopen jaar.
Bestuur stichting Cosmicus
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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2019
Professionalisering van scholen
Het gedachtengoed van Cosmicus over wereldburgerschap is neergelegd in een blauwdruk
waarmee scholen hun pedagogisch klimaat kunnen beoordelen en waarop zij hun
burgerschapsonderwijs kunnen baseren. De eerste pilot is met succes op een basisschool en een
middelbare school in Rotterdam uitgevoerd. In het schooljaar 2018-2019 zijn acht trainingen over
burgerschapsvorming aangeboden. De nadruk lag op de vergroting van de bekwaamheid van
leerkrachten in hun rol als onderwijzer van alle aspecten van wereldburgerschap. De pilot bood
hen de gelegenheid om in de praktijk kennis te maken met enkele burgerschapsinterventies (zie
verderop in dit jaarverslag) en daar feedback op te geven. In vervolg op de pilot heeft Cosmicus
een leernetwerk georganiseerd voor wbs-schoolcoördinatoren. Het gezelschap heeft actuele
ontwikkelingen en goede ervaringen uitgewisseld en vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar. In
2020 volgen twee leernetwerkbijeenkomsten over het beleid rondom wereldburgerschap met
de nadruk op de lange termijn, kwaliteit, borging en innovatie.
Lessenserie Be The Change (voor primair onderwijs)
Op de Basisschool Wereldwijs in Rotterdam hebben docenten van Cosmicus
burgerschapslessen gegeven. Elke week kregen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 les in het vak
Be The Change. De lessenserie is een van de interventies van Cosmicus gericht op het
overdragen van burgerschapsvaardigheden aan kinderen. Gedurende een jaar werken zij aan
verschillende opdrachten, zoals oefeningen rond deep democracy, presenteren, debatteren,
reflecteren en het oplossen van problemen die in de echte wereld spelen.
Lessenserie wereldburgerschap (voor voortgezet onderwijs)
Op het Lyceum Kralingen in Rotterdam heeft Cosmicus burgerschapslessen gegeven in de
onderbouw van havo/vwo over de thema’s armoede, identiteit, duurzaamheid en kinderrechten.
Deze interventie voor wereldburgerschap is ontwikkeld voor voortgezet onderwijs en smelt
affectieve leerdoelen samen met kennis- en actiedoelen. Daarnaast verzorgde Cosmicus een
seminar voor peercoaches en begeleidende docenten tijdens een kick-off sessie Peercoaching
in Hotel New York in Rotterdam.
Statushouders en onderwijskansen
Een bijdrage aan de oplossing van het lerarentekort in het primair onderwijs en in de
tekortvakken in het voortgezet onderwijs wordt gevonden in het laten instromen van mensen uit
andere beroepen dan het onderwijs, de zogenoemde zij-instroomregeling. Een minder bekende
groep die mogelijk met een voortraject voor deze regeling in aanmerking komt, zijn de
hoogopgeleide statushouders. Deze groep van mensen heeft vaak al een achtergrond als
lesgever in het land van herkomst en diploma’s in (tekort)vakken. Cosmicus heeft in een aantal
steden gewerkt met deze doelgroep om ze te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Zo
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startte Cosmicus bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam pilots voor het voortgezet onderwijs
en het primair onderwijs, in samenwerking met lokale partners.
INESPO
De winnaars van INESPO 2018 hebben onder begeleiding van Cosmicus in april 2019 in de
Verenigde Staten deelgenomen aan de Amerikaanse variant van de milieu-olympiade. In
verband met de beperkte capaciteit heeft INESPO in 2019 een jaar gepauzeerd, maar het
organisatiecomité wil in 2020 deze internationale milieuolympiade hervatten, zoals vanouds in
samenwerking met partners. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Een stuurgroep gaat de doorstart van INESPO in 2020 realiseren (door Corona
uitstel naar 2021).
Kanttekeningen
Pedagoog en bestuurslid van Cosmicus prof. dr. Ton Notten heeft een boek gepubliceerd,
getiteld Kanttekeningen, met een selectie van zijn artikelen, colleges, columns uit de Cascade en
lezingen. De verzameling bevat zestig toegankelijk geschreven verhalen en beslaat vier
domeinen: opgroeien/opvoeden, onderwijs, maatschappelijke problemen en beleid. In 2019
beëindigde hij het bestuurslidmaatschap na acht jaar.
De Cascadebundel
Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan een burgerschapsbundel met artikelen uit de Cascade
over onder meer ondernemerschapsonderwijs. De verschijning in de vorm van een Flipbook is
ingepland in 2021.
Voorbereidingen onderwijsconferentie 2020
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een onderwijsconferentie die in de planning van 2020 is
opgenomen. Het thema wordt afgestemd met de onderwijspartners van Cosmicus (door
Corona uitstel naar 2021).
Voorbereidingen Cosmicus voorjaarsbijeenkomst 2020
Er zijn eveneens voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst in februari 2020 met de leden
van de Raad van Advies, het Comité van Aanbeveling, onderwijsdirecteuren en bestuursleden.
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JAARREKENING
Totale baten en lasten
De inkomsten van de stichting zijn in 2019 lager uitgevallen dan in het jaar ervoor.
Totale baten 2019: €47.131
De lasten zijn minder gedaald in verhouding tot de inkomsten. Dit had voornamelijk betrekking
op de personeelslasten van de stichting.
Totale lasten 2019: €56.085
Samenstelverklaring opgesteld door het Consulere BV (www.consulere.nl) is op te vragen bij het
stichtingsbestuur.
Doelstelling stichting Cosmicus
Conform artikel 3 van de statuten heeft de stichting als doelstelling:
- Het bevorderen van de deskundigheid van (potentiële) studenten aan universiteiten en
studenten in het hoger beroepsonderwijs, alsmede van afgestudeerden;
- het ontwikkelen van alternatieve paradigma's;
- het bevorderen van actief burgerschap, maatschappelijke binding en wederzijdse integratie;
- het verstrekken van advies op onder sociologisch, economisch, maatschappelijk, educatief
en pedagogisch gebied;
- het bevorderen van samenwerking op nationaal en internationaal niveau;
- het geven of doen geven van onderwijs.
Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 7 juli 1995 is de stichting Cosmicus opgericht. De stichting is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215115.
Opstelling van het bestuur
Per 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
- Voorzitter:

vacant

- Bestuurder:

Elsie ten Veldhuijs

- Bestuurder:

Ferd Stouten

- Bestuurder:

Murat Alici

- Bestuurder:

Ankie Verlaan

- Bestuurder:

vacant

Bestemming van het resultaat 2019
Het resultaat over 2019 bedraagt € -9.994 tegenover een resultaat over 2018 van € -2.091.
Stichtingsvermogen per 31-12-2019 bedraagt € 4.622; per 31-12-2018 was dat € 14.616.
Dit resultaat wordt meegenomen naar 2020 als startreserve.
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