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VOORWOORD 
 

2020 bleek voor de hele wereld een bewogen jaar te zijn. De mensheid werd plotseling getroffen 

door een globale pandemie. De waarden solidariteit en vrijheid kregen voor velen een diepere 

betekenis, en het belang van wereldburgerschap kwam meermaals duidelijk naar voren. Door de 

gevolgen van corona is het op individueel en collectief niveau niet altijd gemakkelijk geweest. Dit 

jaar gaf eenieder stof tot nadenken. We realiseerden dat de crisis ook nieuwe kansen biedt: in 

elke moeilijkheid ligt gelukkig een mogelijkheid. In die visie vond Cosmicus de kracht om 

stroomopwaarts te zwemmen. 

 

2020 was tevens het jaar waarin stichting Cosmicus een nieuwe weg insloeg. Met een nieuw 

bestuur, nieuwe staf en verfrissende ideeën gingen we als onderwijsstichting de toekomst aan. 

De maatregelen als gevolg van de coronacrisis maakte het werk niet altijd even gemakkelijk. 

Máár vanuit gedeelde idealistische standpunten en de motivatie om wereldburgerschap beter in 

het onderwijs te integreren, konden we Cosmicus opnieuw te laten floreren. We hebben in 2020 

veel zaden geplant, die in 2021 na groei tot bloei zullen komen. 

 

2020 was ook een bijzonder jaar voor stichting Cosmicus: zij stond dit jaar in het teken van haar 

kwart eeuw-bestaan. Dit hopen wij in 2021 nog te kunnen vieren. 

 

Zoals altijd gaat onze dank uit naar de leden van onze raad van advies, onze medewerkers, 

vrijwilligers, ondersteuners en alle andere betrokkenen voor hun steun, samenwerking en 

vertrouwen. Zonder hen waren we niet waar we nu zijn. 

 

Stichting Cosmicus is en blijft gemotiveerd om haar steentje bij te dragen aan het onderwijs en de 

Nederlandse samenleving. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven of iets met ons delen? Dat kan via 

een e-mail naar secretariaat@cosmicus.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedIn of via onze website. 

 

Bestuur stichting Cosmicus 

 

 

 

mailto:secretariaat@cosmicus.nl
https://cosmicus.us1.list-manage.com/track/click?u=aa673cb01bebc995b63bc1abf&id=2fc14b5602&e=8fa9907049
https://cosmicus.us1.list-manage.com/track/click?u=aa673cb01bebc995b63bc1abf&id=953b026e33&e=8fa9907049
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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2020 
 

In 2020 heeft stichting Cosmicus haar koers herzien. De website is vernieuwd, met een nieuwe huisstijl 

en we zijn naar Amsterdam verhuisd. Er zijn veelbelovende zaadjes geplant voor nieuwe projecten en 

programma’s. We lanceerden twee leernetwerken: de één gericht op wereldburgerschap en de ander 

op codeeronderwijs. In onze adviesraad verwelkomden we twee nieuwe leden: mr. Wilma Gillis-Burleson 

en prof. dr. Joana da Silveira Duarte, en in onze staf: twee projectleiders. In dit hoofdstuk lichten we 

onze projecten, programma’s en activiteiten kort toe.  

 

Leernetwerk Wereldburgerschap 

Stichting Cosmicus staat voor innovatief onderwijs en zet zich sinds haar oprichting in 1995 structureel 

in voor kansengelijkheid, diversiteit en duurzaamheid. Vanuit deze kernwaarden maakte Cosmicus in 

2020 een vertaalslag door het opzetten van een leernetwerk over Wereldburgerschap in de Randstad, 

met partners zoals Lyceum Kralingen in Rotterdam, het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam en 

basisscholen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Doelen zijn om een leerlijn wereldburgerschap te 

ontwikkelen van 0-25 jaar, een platform te bieden voor wereldburgerschapsdocenten om kennis en 

praktijkvoorbeelden uit te wisselen, te werken aan professionalisering van docenten en het 

ondersteunen van scholen op burgerschapsvraagstukken en het ontwikkelen, valoriseren en toepassen 

van kennis om zoals adviesorgaan te fungeren voor scholen, bedrijven en gemeenten. In 2021 ligt de 

focus voornamelijk op het verder ontwikkelen van de leerlijn, inhoudelijk kennis verbreding en het 

professionaliseren van de docenten. 

 

Leernetwerk Codeeronderwijs: Codewijs.nl 

Big data en gecodeerde informatie horen steeds meer bij ons dagelijks leven en dus is een gedegen 

toerusting van alle leerlingen, studenten en docenten noodzakelijk. Cosmicus gelooft dat jonge 

mensen die geschoold zijn in coderen, gemakkelijker hun weg vinden in het beroeps- en 

wetenschappelijk onderwijs. Bovendien helpt deze vaardigheid hen een passende plaats te veroveren 

op de arbeidsmarkt. In 2020 begonnen we samen met onze partnerscholen, Lyceum Kralingen en het 

Metis Montessori Lyceum, met het opzetten van een ‘Leernetwerk Codeeronderwijs’. Onder leiding 

van een stuurgroep zal de werkgroep aan de slag gaan met het uitbreiden van het netwerk en het 

ontwerpen van een website en logo. Cosmicus geeft met haar partners in het najaar van 2021 de 

officiële aftrap tijdens een nationale conferentie over deze onderwijsinnovatie. 

 

Webinarserie Wereldse Waarden 

Geen enkel mens is hetzelfde en tegelijk zijn we allemaal mens. Overeenkomsten tussen mensen 

vloeien voort uit gemeenschappelijke waarden, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en evenwichtigheid. 

http://www.cosmicus.nl/
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Waarden zijn als het dna van het menselijk handelen en reguleren onze onderlinge omgang in de 

samenleving. In de tweede helft van 2020 begonnen we met de voorbereiding van een zesdelige 

webinarserie Wereldse Waarden, waar vooraanstaande filosofen een interactief gesprek aan zullen 

gaan met de kijker. Hiermee bieden we gratis educatie aan externen, leidden we onszelf tegelijkertijd 

verder op door kritisch na te denken en in gesprek te gaan over de waarden vrijheid, solidariteit, 

evenwichtigheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Met sprekers Nilüfer Gündogan, Andreas 

Kinneging, Arjo Klamer, Henk Oosterling, Menno de Bree en Erwin Kompanje. 

 

Multiculturele kinderboeken 

De stichting Cosmicus levert met het kinderboeken project ondersteuning aan mensen met een 

taalachterstand in de Nederlandse taal. Deze bescheiden bijdrage aan de Nederlandse taalontwikkeling 

van kinderen en hun ouders krijgt vorm door traditionele kinderverhalen uit het land van herkomst te 

vertalen naar het Nederlands. Dit doen wij om zowel ouders als hun kinderen te enthousiasmeren voor 

het Nederlands, vanuit een herkenbaar cultureel verhaal als vertrekpunt. Dit kinderboekenproject 

stimuleert een ruime blik van het kind op verschillende culturen en enthousiasmeert hun ouders om 

zich te verbinden met de Nederlandse samenleving. Eind 2020 hebben is het projectplan geschreven 

en zijn wij begonnen met het aanvragen van subsidies. 

 

Wereldburgers voor de klas 

In 2017 riep Ferd Stouten (bestuurder Cosmicus) het eerste traject ‘Statushouders voor de klas’ 

de wereld in. Het traject bood, en biedt nog steeds, hoogopgeleide statushouders met ervaring 

in het onderwijs de mogelijkheid om in Nederland als docent in het voortgezet onderwijs aan de 

slag te gaan. Dit draagt niet enkel bij aan succesvolle integratie van de kandidaten, maar helpt 

ook het enorm lerarentekort te verminderen. We beargumenteerden echter dat het tijd werd om 

het skelet in een nieuw en progressiever jasje te steken. Elke statushouder is een uniek individu 

met een uniek verhaal en unieke vaardigheden. Dáár zit hun kracht: de zware maar betekenisvolle 

lessen des levens hebben zij proefondervindelijk ervaren. Het nieuwe jasje heet ‘Wereldburgers 

voor de klas’. Een traject wat we in 2021 in Amsterdam beogen uit te voeren in samenwerking 

met de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) en in Den Haag in samenwerking met de 

opleidingsschool De Rode Loper. 

 

Leergang Diversiteit, Inclusie & Wereldburgerschap in het onderwijs 

De leergang Diversiteit & Wereldburgerschap is een tweedaagse opleiding voor schoolleiders in 

het primair en voortgezet onderwijs. De samenleving laat zich steeds meer kennen als divers en 

multicultureel; scholen dienen zich tot die nieuwe werkelijkheid te verhouden. Wat zijn de 

uitdagingen in de onderwijspraktijk en de sleutels voor succes? Hoe kan diversiteit en inclusiviteit 

veranderkundig en onderwijskundig aangepakt worden? De antwoorden op onder andere deze 
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vragen worden samen met leidinggevenden uit de onderwijspraktijk verkend. Die verkenning 

levert inzichten in de worstelingen en dilemma’s in de praktijk van het onderwijs. De leergang 

biedt handvaten om een route uit te stippelen naar meer diversiteit en inclusie voor de 

betreffende school- of scholengemeenschap. In 2021 zal de eerste leergang plaatsvinden. 

 

INESPO.org 

INESPO is een milieu- en duurzaamheidsolympiade voor scholieren en daagt hen uit door 

wetenschap en techniek een oplossing te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk. 

Vanwege de coronamaatregelen heeft INESPO in 2020 niet plaats kunnen vinden, er werden in 

2020 wel voorbereidingen getroffen om INESPO op 5 juni 2021 in hybride vorm uit te voeren. Dit 

betekent dat de organisatie en jury live op locatie aanwezig zullen zijn, terwijl de scholieren die 

deelnemen hun werk tentoonstellen vanaf hun huis of school. INESPO wordt uitgevoerd door 

stichting Cosmicus in samenwerking met Wageningen University & Research en de stichting 

Technasium. 

 

De Cosmicusbundel: wereldburgerschap.nl  

Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan een burgerschapsbundel met artikelen uit de Cascade 

en nieuwverworven artikelen over de ontwikkelingen van wereldburgerschap binnen het primair, 

voortgezet en hoger onderwijs. De verschijning in de vorm van een website, E-book en mogelijk 

een fysiek boek is ingepland in 2021. 

 

Op je achttiende je bachelordiploma halen, waarom niet? 

Er zijn veel getalenteerde jongeren die onnodig lang moeten wachten op een bachelordiploma. 

Een opiniestuk dat is verschenen in het NRC Handelsblad, getekend door de voorzitter van 

stichting Cosmicus. Lees meer. 

 

Vernieuwde huisstijl 

In 2020 is Cosmicus een nieuwe weg ingeslagen, daarom zijn het logo, de website en het 

briefpapier tevens vernieuwd. Voornemen is overigens om de website in 2021 uit te breiden van 

one page naar multiple page zodat informatie over alle lopende projecten daar te vinden zijn. 

 

Boip.int 

Cosmicus woordmerk staat vanaf 7 september 2020 geregistreerd in het BOIP-merkenregister met 

registernummer 1424358, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), dé officiële 

instantie. 

 

https://inespo.org/
http://www.wereldburgerschap.nl/
https://cosmicus.us1.list-manage.com/track/click?u=aa673cb01bebc995b63bc1abf&id=0f53e78344&e=8fa9907049


 

 

 

 

6 

JAARREKENING 
 

Totale baten en lasten 

De inkomsten van de stichting zijn in 2020 hoger uitgevallen dan in het jaar ervoor.  

Totale baten 2020: €48.989.  

Dit had voornamelijk betrekking op de inkomsten die de stichting heeft gegeneerd.  

 

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 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- Voorzitter:   Dr. Gürkan Çelik    

- Vicevoorzitter:  Ferd Stouten, MSc   

- Secretaris:  Elsie ten Veldhuijs 

- Penningmeester:  Murat Alici, MSc 

 

Bestemming van het resultaat 2020 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 24.336 tegenover een resultaat over 2019 van € -9.994.  

Dit resultaat wordt meegenomen naar 2021 als startreserve. 

about:blank

