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INTRODUCTIE

D

e noodzaak om de 2,2 miljard kinderen
en jongeren in de wereld te inspireren en
te empoweren is groter dan ooit tevoren.
De wereldwijde COVID-19-pandemie en
de klimaatcrisis zullen waarschijnlijk kinderen en
jongeren tot de zwaarst getroffen slachtoffers
rekenen en onderstrepen hoe belangrijk het is dat
zij over de sociale en financiële vaardigheden
beschikken om het hoofd te bieden aan de
vele uitdagingen waarmee zij zullen worden
geconfronteerd. De wereld heeft kinderen
en jongeren nodig die sociaal-emotionele en
financiële vaardigheden bezitten, die in staat
zijn om kritisch te durven denken. Zij kunnen
in hun eigen leven optreden als katalysatoren
van verandering voor een rechtvaardigere en
duurzamere wereld.
Aflatoun International pionierde vijftien jaar
geleden met sociale en financiële educatie
(SFE) toen financiële educatie voor kinderen
nog in wezen taboe was. In de jaren daarna
heeft Aflatoun samengewerkt met meer dan 300
partnerorganisaties en ten minste 40 overheden
in meer dan 100 landen in elke regio. Aflatoun
biedt relevante SFE aan peuters vanaf 3 jaar met
Aflatot, tot jongvolwassenen tussen de 18 en 24
jaar met AflaYouth. Aflatoun biedt thematische
variaties zoals het speciale Aflateen+ pakket dat
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
koppelt aan economische empowerment, en
AflaYouth, met trajecten rond de arbeidsmarkt en
ondernemerschap. Onderzoek heeft aangetoond
dat SFE een positief effect heeft op de
onderwijsprestaties en financiële gewoonten van
kinderen en jongeren1.

de voornaamste sterke punten van Aflatoun
en vormen een solide platform waarop verder
kan worden gebouwd aan belangrijke thema’s
van de 21e eeuw, zoals groene vaardigheden
en digitale vaardigheden, die kunnen worden
uitgebreid naar digitaal onderwijs en naar
educatieve inhoud en materialen voor ouders. Het
wereldwijde partnernetwerk van Aflatoun is een
bron van innovatie en proeftuin voor nieuwe
SFE-initiatieven. Een groeiend aantal regeringen
en multilaterale organisaties benaderen Aflatoun
voor ondersteuning bij hun curricula voor
levensvaardigheden en financiële educatie. De
rigoureuze onderzoeksagenda van Aflatoun biedt
een sterke basis voor breder thought leadership.

ONZE VISIE

ONZE MISSIE

Kinderen en jongeren
die sociaal en
economisch empowered
zijn en in hun eigen leven
veranderingen teweegbrengen
voor een rechtvaardigere en
duurzamere wereld

Toegang tot
hoogwaardige,
inclusieve, kindgerichte sociale
en financiële educatie voor alle
kinderen en jongeren, in het
bijzonder de meest kwetsbaren

Om de sterke positie van Aflatoun te behouden
ondernemen we stappen om kinderen,
jongeren en partners actiever te betrekken
bij onze besluitvorming en bij het vormgeven
van nieuwe initiatieven. De kwaliteitsborging
van het programma en de capaciteitsopbouw
van onze partners worden verder versterkt.
Onderzoeksresultaten over de effectiviteit van
sociale en financiële educatie en het merk Aflatoun
zullen breder bekend worden gemaakt en er wordt
commercieel talent aangetrokken om financiële
duurzaamheid te waarborgen.

Aflatoun blijft uniek gepositioneerd om
essentiële levens- en financiële vaardigheden te
bieden aan kinderen en jongeren over de hele
wereld. Onderwijsmiddelen en trainingen blijven
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Een snel toenemend aantal impactstudies van sociale en financiële educatiemaatregelen heeft statistisch significante
resultaten opgeleverd met betrekking tot positieve financiële, economische, gezondheids- en onderwijsresultaten.
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STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
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Om dit te bereiken zal het strategische kader 2022-2026 van Aflatoun
gericht zijn op drie doelstellingen, elk met verscheidene initiatieven:

Voortdurende verbetering van inclusieve en op
de behoeften afgestemde onderwijsmiddelen
via verschillende leveringsmodellen (bijv. fysiek,
digitaal)

In de komende vijf jaar wil Aflatoun International de kwaliteit en relevantie van de inhoud en
uitvoering van haar programma’s verbeteren. Onze onderwijsmiddelen zullen verder worden
verbeterd en uitgebreid met belangrijke thema’s zoals groene vaardigheden en digitale
vaardigheden. We zullen onze digitale inhoud en het geven van onze trainingen uitbreiden en er
tegelijkertijd voor zorgen dat de meest kwetsbaren worden bereikt. Wij streven ernaar de kwaliteit
van onze programma’s te versterken door de invoering van programmanormen, de certificering
van trainers en docenten en de versterking van onze M&E-systemen en -tools. Onderwijsmiddelen
en trainingen blijven de voornaamste sterke punten van Aflatoun en vormen een solide platform
waarop verder kan worden gebouwd aan belangrijke thema’s van de 21e eeuw, zoals groene
vaardigheden en digitale vaardigheden, die kunnen worden uitgebreid naar digitaal onderwijs en
educatieve inhoud en materialen voor ouders.

Het Global Aflatoun Network stimuleren
en vergroten
In de komende vijf jaar wil Aflatoun International haar wereldwijde
netwerk aanzienlijk versterken en vergroten door gebruik te maken van
de banden en de uitwisseling binnen het netwerk en door het uitbreiden
van haar partner- en lerarenbestand. Partners zullen worden ondersteund
bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Partners, kinderen,
jongeren en andere belangrijke stakeholders zullen actief betrokken
worden via werkgroepen en taskforces bij de co-creatie van een meer
participatief, gedecentraliseerd en bruisend netwerk. We zijn van plan
het aantal partners te verdubbelen, 250 000 leerkrachten op te leiden en
partnerschappen te sluiten voor nationale integratie in 60 landen.

STRATEGISCHE INITIATIEVEN:

STRATEGISCHE INITIATIEVEN:

1.1

2.1 Transformeer networkparticipatie, uitwisseling en co-creatie van kinderen,
jongeren, partners en externe belanghebbenden

Upgrade onze onderwijsmiddelen, door het integreren van kernthema’s van
de 21e eeuw en het overschakelen naar een inclusieve en hybride (fysiek en
digitaal) aanbod, ook voor ouders

1.2 Uitbreiden en versterken van onze Master Trainer pool, (online) trainingsaanbod,
en actieve werkvormen
1.3 Implementeer programmanormen voor partners en multi-level programma’s,
gekoppeld aan ondersteuning van het secretariaat en trainingscertificering
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2.2 Partners voorzien van capacity building op het gebied van content
contextualisering, fusies en overnames, belangenbehartiging en fondsenwerving
2.3 Breid het partnernetwerk uit tot 600 partners die prioriteit geven aan kwetsbare
groepen en geformaliseerde regionale partnercontacten opzetten
2.4 Partnerschappen opbouwen voor nationale integratie in 60 landen

1.4 Versterk onze M&E-systemen en –tools in al onze leerproducten, inclusief
digitale gegevensverzameling op veldniveau voor partners
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2.5 Train 250 000 docenten
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STRATEGISCHE
KATALYSATOREN
In de komende vijf jaar zal Aflatoun een aantal
factoren invoeren om onze strategische doelstellingen
te helpen bereiken. Wij zullen doorgaan met het
opbouwen van een organisatie van wereldklasse om
onze wereldwijde groei te ondersteunen, de bronnen
van onze financiering diversifiëren om onze financiële
duurzaamheid te versterken en een wereldwijd
ondersteunde branding uitrollen.

Stimuleer gedurfd thought
leadership in een turbulente
(post-COVID-19) wereld
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STRATEGISCHE INITIATIEVEN:

In de komende vijf jaar wil Aflatoun International
gender- en klimaatcrisisspecifieke SFE, waarbij de
meest kwetsbaren worden betrokken, op de mondiale
en regionale internationale ontwikkelingsagenda
voor de periode na 2030 zetten. Aflatoun zal het
voortouw nemen in het beleids- en onderzoeksdenken
op dit gebied door de lancering van een uitgebreide
2030 SFE-onderzoeks- en -leeragenda, een jaarlijks
verslag "State of the Field" als boegbeeld waarin het
laatste onderzoek, goede praktijken en innovaties
worden gepresenteerd en de nieuwe SFE Award.
Onze denktank “Futures of 21st Century SFE” zal
ons helpen op de hoogte te blijven van toekomstige
trends en innovaties in SFE en ons daaraan aan te
passen. We zullen onze pleitbezorging richten op
belangrijke internationale/nationale evenementen die
ons zullen helpen de aandacht van onze belangrijkste
stakeholders vast te houden en, waar nodig, de
gevestigde orde uit te dagen en te pleiten voor
systeemverandering.
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3.1 Lancering van een SFE-onderzoeksen leeragenda voor 2030 in
samenwerking met toonaangevende
academische instellingen
3.2 Publiceer een jaarlijkse vlaggenschip
“State of the Field”-rapport
3.3 Lancering van de SFE Award en
ceremonie
3.4 Lanceer een “Futures of 21st Century
SFE” Aflatoun Thinktank
3.5 Centrum belangenbehartiging
en onderzoekscommunicatie
rond belangrijke internationale
evenementen

VERWACHT RESULTAAT
In de komende vijf jaar willen we 60 miljoen
kinderen en jongeren bereiken door meer
dan 250 000 leerkrachten op te leiden, de
Aflatoun-beweging uit te breiden tot 600
partnerorganisaties en te werken aan nationale
integratie met regeringen en multilaterale
agentschappen in meer dan 60 landen.

AMBITIES
Onze overkoepelende ambitie voor 2030 richt
zich op het idee dat de impact van Aflatoun
het leven van zo veel mogelijk kinderen, vooral
de meest kwetsbare beïnvloedt en verder moet
reiken dan de eigen organisatie en het eigen
programma. Wij geloven dat de belangrijkste
nalatenschap van Aflatoun er uiteindelijk uit
zal bestaan ervoor te zorgen dat sociale en
financiële educatie en de ontwikkeling van
vaardigheden ingebed worden in internationaal,
regionaal en nationaal beleid en programma’s.
De centrale ambitie van Aflatoun International
voor 2030 is ervoor te zorgen dat toekomstige
generaties kinderen empowered worden door ervoor
te zorgen dat sociale en financiële educatie wordt
opgenomen in de sociale ontwikkelingsdoelstellingen
voor de periode na 2030.
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AFLATOUN THEORY OF CHANGE

Aflatoun
Aflatoun & andere stakeholders
sturen systeemresultaten &
impact
Uitkomsten en impact op
kindniveau
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CHILDREN
EMPOWERED

VOLG ONS
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