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Voorwoord
Het afgelopen jaar hebben wij ons verdiept in internationalisering. We hebben hier volop van geleerd, niet alleen op
inhoudelijk gebied maar ook zeker op het gebied van onderzoek doen en we hebben ontdekt wat onze sterke
punten hierin zijn en hoe we elkaar aanvullen.
We willen hierbij het Norbertuscollege, onze collega’s uit de PLg en de AOS bedanken voor het faciliteren en
ondersteunen van dit onderzoek in de vorm van begeleiding, tijd en feedback.
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Samenvatting
In dit hoofdstuk zullen we kort samenvatten hoe dit onderzoek is opgezet en wat de resultaten zijn.
Op het Norbertuscollege (verder genoemd NC) bestaan allerlei activiteiten die een link hebben met
internationalisering, maar wat is internationalisering eigenlijk en hoe kunnen we samenhang aanbrengen tussen al
deze activiteiten? Dat waren de vragen die de directie had met in het achterhoofd het feit dat internationalisering
een van de speerpunten uit het nieuwe schoolplan was.
Met dit onderzoek hebben wij getracht om een antwoord te geven op deze vragen. In eerste instantie hebben we
geprobeerd een heldere onderzoeksvraag te formuleren:
Welk bestaand internationaliseringsprogramma sluit het best aan bij de visie en het bestaande aanbod aan
activiteiten van het NC?
We hebben dit onderzoek in een aantal stappen uitgevoerd. Alvorens het praktijkonderzoek te starten hebben we
een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin we o.a. een definitie van en een visie op internationalisering hebben
geformuleerd. Het kader wat we hier hebben gecreëerd hebben we in het verdere onderzoek gebruikt om enquêtes
op te stellen en interviewvragen te formuleren. De enquêtes zijn ingevuld door de sectievoorzitters en dienden als
bron voor de inventarisatie van alle activiteiten op het gebied van internationalisering op het NC. De interviews zijn
afgenomen bij coördinatoren van scholen die al met een bepaald internationaliseringsprogramma werken (IB, Elos,
UNESCO) en de landelijke coördinatoren van deze programma’s (m.u.v. IB).
Met betrekking tot de inventarisatie kunnen we concluderen dat er vooral op vakinhoudelijk gebied al aardig wat
activiteiten aangeboden worden, dat een vakoverstijgende component vrijwel afwezig is en dat er wel veel
buitenschoolse activiteiten zijn (alles gerelateerd aan internationalisering) maar dat er zelden een vakinhoudelijke of
vakoverstijgende koppeling is. Wereldburgerschap komt zeker al aan bod en het aanbod op het gebied van taal is
ook sterk op het NC. Er is echter weinig sprake van maatwerk en een leerlijn is nog niet te herkennen.
Wat betreft de interviews kan gesteld worden dat wereldburgerschap bij alle programma’s de essentie vormt. IB
heeft een sterk internationaal gericht curriculum met een duidelijke leerlijn, internationaal erkende certificaten en
goede begeleiding voor de docenten. De praktische uitvoerbaarheid is laag doordat de kosten voor ouders erg hoog
zijn en doordat het een complete overstap naar een ander curriculum betreft.
Elos heeft een actief netwerk, kaders die het opzetten van een leerlijn vergemakkelijken en een uitgebreid
programma waarin ook taal is opgenomen. De veelzijdigheid van dit programma en de vele eisen maken het echter
wel lastiger om het goed uit te voeren.
UNESCO biedt een internationaal netwerk, is bescheiden qua eisen, een leerlijn is in ontwikkeling en de kosten zijn
laag.
Wij hebben geconcludeerd dat in dit stadium UNESCO het meest geschikte programma voor het NC is.
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1. Inleiding
De aanleiding
“ De VO raad en het Europees Platform maken zich samen sterk voor internationalisering, gegeven het belang voor
jonge mensen om extra gemotiveerd en optimaal voorbereid te kunnen studeren, wonen en werken in een
internationale samenleving en een geglobaliseerde maatschappij" (VO-raad en Ministerie OCW, 2014).
Op het Norbertuscollege (verder genoemd NC) wordt de laatste tijd aandacht besteed aan het profileren op het
gebied van internationalisering. Op het NC worden al verschillende activiteiten georganiseerd die een verband
hebben met internationaliseren. Zo nemen we deel aan programma's van versterkt taalonderwijs waarmee
leerlingen een certificaat kunnen behalen dat internationaal erkend wordt, zoals: Cambridge (Engels), Goethe
(Duits), Delf (Frans) en Dele (Spaans). Tevens worden verschillende uitwisselingsactiviteiten met scholen in het
buitenland georganiseerd.
Er bestaat geen duidelijke samenhang tussen de activiteiten en er ontbreekt inzicht in wat er precies op het NC
gedaan wordt aan internationalisering. Daarom is de directie van het NC tot de conclusie gekomen dat het nodig is
om een onderzoek op te zetten rondom internationalisering waarbij er eerst geïnventariseerd wordt wat er allemaal
binnen de school gedaan wordt op dit gebied en er vervolgens een programma met een doorlopende leerlijn wordt
opgezet. Wij hopen dat de leerlingen kunnen voortbouwen op wat ze in een eerder of ander stadium geleerd
hebben en worden toegerust op een internationale samenleving en arbeidsmarkt, daarnaast kan de school zich gaan
profileren met een duidelijk beleid over internationalisering.

De context
Het onderzoek wordt een beschrijvend onderzoek naar internationalisering op het NC. Het beschrijft activiteiten die
zich zowel binnen het klaslokaal als buiten de schoolmuren afspelen (bijvoorbeeld uitwisselingen, maar ook versterkt
taalonderwijs, of modules in een vreemde taal). Het onderzoek richt zich op alle leerjaren.

De onderzoeksorganisatie
De opdrachtgever is het NC, gerepresenteerd door de directie. Het onderzoek wordt ondersteund en begeleid door
de AOS (Academische Opleidingsschool). De expertise van collega’s wordt ook benut d.m.v. de PLg’s (Professionele
Leergemeenschap). Enkele keren per jaar worden er op het NC PLg’s georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben tot
doel dat de docenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling maar ook voor het leren van
de leerlingen. Tijdens het onderzoek worden PLg’s georganiseerd zodat wij samen met collega’s kunnen
brainstormen en hun feedback kunnen gebruiken voor het onderzoek.

Aansluiting van het onderzoek in de school
Het onderzoek valt binnen de onderzoeksagenda van de school dat wordt bepaald door de speerpunten in het
nieuwe schoolplan, waarvan internationalisering er één is (NC, 2015). Het Ministerie OCW en de VO-raad stellen in
het sectorakkoord 2014-2017 (Ministerie OCW & VO-raad, blz. 16) dat het duidelijk is dat de kwaliteit van de leraar
alleen kan verbeteren als er binnen scholen recht wordt gedaan aan de professionele ruimte van de leraar. Vandaar
dat het NC docenten stimuleert om onderzoeken te gaan doen waardoor de docenten meer inzicht in de eigen
beroepspraktijk krijgen. Bovendien vergroten wij hiermee onze expertise als onderzoekers in de eigen praktijk.
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1. Het praktijkprobleem, het onderzoeksdoel en de
onderzoeksvraag.
Het praktijkprobleem
Zoals wij in de inleiding al uitgelegd hebben wil het NC zich kunnen profileren op het gebied van internationalisering
omdat dit één van de speerpunten uit het nieuwe schoolplan is. Het probleem is dat er geen lijn in deze activiteiten
zit, er ontbreekt samenhang. Zonder samenhang is het lastig om het beleid van de school naar de buitenwereld te
communiceren. Daarnaast is het lastig om te bepalen welke activiteiten onder het begrip 'internationalisering'
vallen.

Onderzoeksdoel
Het doel van ons onderzoek is: het inventariseren van het huidige aanbod van activiteiten op het gebied van
internationalisering, het vergelijken van programma’s van internationalisering en het schrijven van een aanbeveling
over de keuze van een programma waarmee het NC zich kan profileren op het gebied van internationalisering .

Onderzoeksvraag en deelvragen
Hoofdvraag: Welk bestaand internationaliseringsprogramma sluit het best aan bij de visie en het bestaande aanbod
aan activiteiten van het NC?
Deelvraag 1: Welke vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten op het gebied van
internationalisering bestaan er op het NC?
Deelvraag 2: Welke programma’s gebruiken andere scholen en hoe zijn de ervaringen daarmee?
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2. Theoretisch kader.
In dit stuk zullen wij de volgende belangrijke noties uit onze hoofdvraag en deelvragen kort toelichten:
internationalisering, de motieven voor internationalisering, verschillende perspectieven op internationalisering en
de verschillende programma’s van internationalisering.

Wat is internationalisering?
De term internationalisering wordt veelvuldig gebruikt in het onderwijsveld. Er bestaan echter verschillende ideeën
over de betekenis van deze term en er is overlap met ander termen, zoals globalisering.
In tegenstelling tot globalisering, dat vooral een economische connotatie heeft, richt internationalisering zich meer
op de sociale en culturele samenwerking tussen landen. In dit onderzoek gebruiken we de term 'internationalisering'
als antwoord op de 'globalisering' van de samenleving.
Voor dit onderzoek hanteren wij een definitie van internationalisering die zowel een beschrijving geeft van het
middel (wat is internationalisering) als het doel (wat willen we daarmee bereiken). Als basis voor de definitie die we
in dit onderzoek gebruiken hanteren we definitie van Deckers en Mateusen (1994): “Alle activiteiten die erop gericht
zijn om, indien mogelijk, in samenwerking met partnerscholen, leerlingen en docenten met andere opvattingen,
culturen en onderwijsstelsels in contact te brengen om tot beter begrijpen van en waardering voor elkaar en tot
verrijking van de eigen cultuur te komen.” In deze definitie ontbreken volgens ons 2 belangrijke zaken, zowel bij het
doel als bij het middel. Bij het middel ontbreekt een opsplitsing van de activiteiten in vakinhoudelijke,
vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten. Het doel richt zich enkel op wederzijds begrip en waardering en te
weinig op de communicatieve vaardigheden. De definitie dient dus nog aangevuld te worden.
In de notitie 'Internationalisering: luxe of pure noodzaak?' van de VO-raad en het Europees Platform (2008), wordt
internationalisering als volgt gedefinieerd: "Internationalisering gaat over kennis, vaardigheden en houdingen. Het
levert een bijdrage aan de individuele ontwikkelingen van leerlingen en bevordert hun sociale vorming. Doel is dat zij
op de hoogte zijn van internationale geschiedenis en ontwikkelingen, dat zij zich kunnen handhaven in een
internationale samenleving en eventueel een rol kunnen spelen in het door ontwikkelen daarvan. Dit versterkt ook de
concurrentiepositie van Nederland in de Europese, en daarna mondiale, kenniseconomie."
Het nadeel van deze definitie is de laatste zin waarin wordt gesteld dat internationalisering vooral op Europees
gebied voordelen heeft. Dit zou gezien de huidige spanningen in de samenleving omtrent het begrip 'Europa'
problemen op kunnen leveren. Volgens De Wit (2011) is er in toenemende mate kritiek op de Europese
samenwerking. Hij stelt dat er enerzijds steeds meer afkeer is t.o.v. Europa terwijl er anderzijds een groeiende
behoefte is aan samenwerking op het gebied van onderwijs om de concurrentie (op economisch gebied maar ook
om de beste studenten) met de rest van de wereld aan te kunnen. Om voldoende draagvlak te creëren bij zowel
leerlingen als ouders en docenten lijkt het ons essentieel om internationalisering niet enkel aan Europa te koppelen.
In dit onderzoek willen we internationaliseren in een brede context zien en niet limiteren tot Europa.
In de agenda voor strategische samenwerking 2015-2020 van de VO-raad en het Europees Platform wordt gesteld
dat internationalisering zich richt op onderwijsinhoud en activiteiten voor de leerling, maar dat het ook ingezet kan
worden als middel van professionalisering van docenten. In dit onderzoek staat de 'activiteiten' en het
overkoepelende programma echter centraal. De professionalisering van de docenten is daarvoor een vereiste maar
hoeft geen onderdeel te zijn van de definitie.
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Deze kritische noten in acht genomen komen wij tot de volgende definitie:
‘Alle vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten die tot doel hebben om de leerlingen uit te
rusten met de benodigde kennis, vaardigheden en houding om zich volledig te kunnen ontplooien in én bij te kunnen
dragen aan de internationale en daarmee tevens de Nederlandse samenleving.' Om ervoor te zorgen dat er
draagvlak voor ons onderzoek bestaat binnen de school hebben wij deze definitie middels een mindmap getoetst
tijdens de eerste PLg. Het bleek dat de definitie de lading dekt.

Motieven voor internationalisering
Alvorens aan de slag te gaan met internationalisering is het verstandig om te bepalen waarom er
geïnternationaliseerd wordt; wat zijn de motieven? De oorsprong van internationalisering in het onderwijs kunnen
we grotendeels vinden in de zich steeds verder ontwikkelende Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog.
Het belangrijkste thema was volgens Oonk (2004) dan ook het voorkomen van nieuwe oorlogen. Inmiddels is de
wereld zo veel veranderd dat dit niet meer het belangrijkste motief is.
In de literatuur wordt voornamelijk gesproken over internationalisering van het hoger onderwijs. Een veel
voorkomende naam in de literatuur over internationalisering in het hoger onderwijs is De Wit. In ‘De wet van de
stimulerende achterstand (Wit, 2011) stelt hij dat er 4 motieven zijn voor internationalisering, namelijk:





politieke motieven (zoals vrede, nationale veiligheid, nationale en regionale identiteit);
economische motieven (zoals economische groei, concurrentie en de arbeidsmarkt);
sociale en culturele motieven (zoals het creëren van intercultureel begrip en het functioneren in een
internationale omgeving);
academische motieven (zoals het verbeteren van de kwaliteit, het opstellen van internationale academische
standaarden en profileren).

Volgens De Wit (De Wit, 2010) is er een verschuiving gaande naar economische motieven voor internationalisering.
In dit verband komt de term ‘globalisering’ vaak naar voren. In het algemeen wordt de term globalisering gebruikt
om het vervagen van grenzen op economisch gebied te kenmerken. De handels- en arbeidsmarkten gaan over
landsgrenzen heen. Dit wordt ook gezien door het ministerie van OCW en de VO-raad in het sectorakkoord 20142017. Daarin wordt gesteld dat door globalisering de wereld binnen handbereik komt en dat dit kansen biedt voor
de nieuwe generaties. (Ministerie OCW & VO-raad, 2014). Voor het Ministerie van OCW en de VO-raad lijken
economische motieven dus inderdaad zwaar te wegen in het kader van internationalisering.
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Internationalisering vanuit verschillende perspectieven.
Wij hebben de opdracht gekregen om een programma te kiezen voor het NC. Hieronder zullen wij kort uiteenzetten
vanuit welke perspectieven deze opdracht bezien kan worden. Waarom is het belangrijk om te internationaliseren
en hoe moet dat dan?
We zullen starten met het perspectief van het Ministerie OCW en de VO-raad en vervolgens steeds verder
toespitsen om tenslotte te eindigen met de speerpunten van het NC.
In het eerder genoemde sectorakkoord stellen het Ministerie van OCW en de VO-raad dat alle jongeren voorbereid
moeten worden op een toekomst in een sterk geglobaliseerde samenleving. Ze vinden het van belang dat alle
jongeren hiervan de vruchten kunnen plukken en kunnen profiteren van voordelen zoals wereldwijde kennisdeling,
communicatie en een open arbeidsmarkt (Ministerie OCW, VO-raad). Enerzijds kunnen we internationalisering
binnen het sectorakkoord situeren als een mogelijkheid om de kansen van jongeren in een geglobaliseerde wereld te
vergroten. Anderzijds kan het ook benut worden als een mogelijkheid om maatwerk aan te bieden aan leerlingen. In
het sectorakkoord beweren het ministerie van OCW en de VO-raad immers dat ouders en leerlingen steeds hogere
verwachtingen hebben op het gebied van maatwerk. Er wordt verwacht dat het onderwijs zich aanpast aan de
behoeften en talenten van de leerlingen (Ministerie OCW, VO-raad). Internationalisering kan bestaan uit een pakket
van activiteiten waaraan soms alle en soms slechts een selectie van leerlingen deelnemen, afhankelijk van de
talenten van de leerlingen en de aard van de activiteiten.
Een andere belangrijke landelijke speler is 'Onderwijs 2032'. Onderwijs 2032 is een groep mensen uit verschillende
takken van de samenleving die samen d.m.v. een maatschappelijke dialoog tot een advies aan de staatsecretaris
willen komen over het onderwijscurriculum van de toekomst. Het jaartal 2032 refereert naar het jaar waarin de
kinderen die nu voor het eerst naar school gaan naar hun eerste baan zullen solliciteren. Onderwijs 2032 gaat uit van
drie hoofddoelen van onderwijs, namelijk kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonlijke
ontplooiing (www.onderwijs2032.nl). Op 1 oktober presenteerde het platform Onderwijs 2032 een
hoofdlijnenadvies aan de staatssecretaris van OCW.
Het huidige onderwijs is volgens Onderwijs 2032 te sterk gericht op kennisontwikkeling waardoor de andere twee
doelen onderbelicht zijn (Onderwijs 2032, 2015). In het hoofdlijnenadvies komt de term internationalisering niet
expliciet naar voren. Er worden echter wel punten genoemd die te koppelen zijn aan internationalisering. Zo stelt
het platform dat leerlingen hun kennis en vaardigheden moeten kunnen verdiepen op basis van hun eigen
mogelijkheden en interesses (Onderwijs 2032, 2015) en is het van mening dat leerlingen in de toekomst
vakoverstijgend moeten leren, denken en werken (Onderwijs 2032, 2015). Naar ons idee kan internationalisering
een invalshoek zijn voor leerlingen om zich meer te verdiepen in bepaalde gebieden. Daarnaast leent
internationalisering zich naar onze mening uitstekend voor vakoverstijgend werken.
Het Europees Platform (verder genoemd EP) heeft bijgedragen aan het maatschappelijk dialoog van Onderwijs 2032.
Het EP is in 1990 door het ministerie van OCW opgericht met als doel het versterken van de Europese dimensie in
onderwijs en het promoten van internationalisering (Onderwijsraad, 2005). In hun bijdrage aan het dialoog rondom
Onderwijs2032 geeft het EP aanbevelingen voor de integratie van internationalisering in het curriculum (Europees
Platform, 2015). Kort samengevat komen deze aanbevelingen op het volgende neer:
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elke leerling in het VO moet internationale kennis en vaardigheden meekrijgen. Daarom moeten
internationale competenties opgenomen worden in de kerndoelen en eindtermen.
taalvaardigheid moet gekoppeld worden aan ERK en nog meer gericht worden op communicatieve
vaardigheden.
internationalisering is geen doel maar een dimensie die aan de lesstof wordt gegeven, niet alleen in de
lessen maar ook door contact te maken met buitenlandse leerlingen.
een doorlopende leerlijn is essentieel.



docenten moeten geschoold zijn om aan internationalisering te werken.

Onlangs heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over internationalisering in het onderwijs,
‘Internationaliseren met ambitie’ (Onderwijsraad, 2016). In dit advies stellen zij dat er een betere verankering van
internationalisering in het onderwijs nodig is en een betere afstemming tussen de onderwijssectoren. De
Onderwijsraad stelt dat elke leerling ‘internationaal competent’ moet worden en gaat ervan uit dat leerlingen
daarvoor de volgende elementen nodig hebben:






internationale oriëntatie: bijvoorbeeld het je willen verdiepen in mensen uit andere culturen en het bepalen
van je eigen positie
internationale kennis: kennis over andere landen en culturen en de verschillen en overeenkomsten
daartussen
internationaal kunnen communiceren: de technische vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
maar ook het aanpassen van de communicatiestijl aan de context
internationaal kunnen reflecteren: zaken vanuit internationale perspectieven kunne gebruiken en een
genuanceerde visie kunnen vormen.
internationaal kunnen samenwerken: rekening houden met diversiteit in de praktijk

Naast bovengenoemde landelijke instellingen wordt het onderwijsbeleid op het NC mede bepaald door OMO.
OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) is een bestuur in het VO waar het NC deel van uitmaakt. In de koers 2016 van
OMO wordt geen expliciete melding gemaakt van het begrip internationalisering. Wel wil OMO aandacht besteden
aan talentontwikkeling. Internationalisering zou, volgens ons, een van de mogelijkheden kunnen zijn.
De terugloop van het aantal leerlingen zorgt voor een toenemende concurrentie tussen de VO-scholen. Voor elke
school in het VO is het tegenwoordig belangrijk om zich te 'profileren'. Op het gebied van het onderwijsaanbod wil
het NC zich profileren in o.a. 'wereldburgerschap' en 'cultuur'. Volgens de Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (www.wereldburgerschap.nl) is wereldburgerschap 'de internationale
dimensie van betrokkenheid bij de samenleving'. Daarnaast is internationalisering een van de speerpunten van het
nieuwe schoolplan.
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Visie op internationalisering & checklist
Om verschillende programma's van internationalisering te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om een visie op
internationalisering te formuleren die van toepassing is op het NC.
Deze visie is gebaseerd op suggesties van SLO (2008) en op de eerder genoemde motieven voor internationalisering
van De Wit (2010) . De visie is opgebouwd uit drie onderdelen die elk te koppelen zijn aan een motief. Het eerste
aspect is het wereldburgerschap. Wereldburgerschap is (zoals eerder genoemd) een van de punten waarop het NC
zich wil profileren en is te herleiden tot de sociale-, politieke- en culturele motieven die De Wit (2010) noemt. Het
tweede aspect gaat over het ontplooien van talenten en is daarom een academisch motief. Het derde aspect is
economisch van aard.
In samenspraak met de schooldirectie en de PLg zijn we tot de volgende formulering gekomen:
“Het Norbertuscollege wil leerlingen betrokken maken bij de internationale samenleving. De leerlingen ontwikkelen
zich tot wereldburgers en hebben daarbij de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien en vergroten hiermee hun
kansen op de internationale studie-en arbeidsmarkt.”
Deze visie dient als uitgangspunt voor het opstellen van een checklist. Aan de hand van deze checklist kunnen de
programma's worden vergeleken.
Vanuit de visie komen de volgende drie kenmerken naar voren die een programma moet hebben:




wereldburgerschap is een onderdeel van het programma
het programma biedt mogelijkheden tot maatwerk zodat talenten kunnen worden ontplooid
het programma levert internationaal erkende certificaten op zodat leerlingen hun kansen op de
internationale studie- en arbeidsmarkt vergroten

Naast de visie baseren we de checklist op de aanbevelingen van het Europees Platform en het SLO ten aanzien van
het opzetten van een programma voor internationalisering in het VO. Het Europees Platform (2015) heeft het comité
van Onderwijs2032 hierover het volgende geadviseerd:
1. Elke leerling in het VO moet internationale kennis en vaardigheden meekrijgen. Daarom moeten
internationale competenties opgenomen worden in de kerndoelen en eindtermen.
2. taalvaardigheid moet gekoppeld worden aan ERK en nog meer gericht worden op communicatieve
vaardigheden.
3. internationalisering is geen doel maar een dimensie die aan de lesstof wordt gegeven, niet alleen in de
lessen maar ook door contact te maken met buitenlandse leerlingen.
4. een doorlopende leerlijn is essentieel.
5. docenten moeten geschoold zijn om aan internationalisering te werken.
Punt één ligt niet binnen de mogelijkheden van dit onderzoek en komt daarom niet voor in de checklist. Wel
onderzoeken we d.m.v. de enquête uit deelvraag één op welke manier de bestaande kerndoelen en eindtermen
aandacht krijgen. Punt twee en vijf zullen in de checklist worden opgenomen. Punt drie en vier komen overeen met
de selectiecriteria die we al in een eerder stadium van dit onderzoek (hoofdstuk 2, programma’s van
internationalisering) hebben opgesteld, namelijk:
1. het betreft vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (komt overeen met punt drie
van het Europees Platform)
2. er wordt in Nederland mee gewerkt
3. er zit een doorlopende leerlijn in (punt 4 van het Europees Platform in).
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In het onderzoek ‘Leren internationaliseren’ (2010) van het SLO vergelijken de onderzoekers vier programma’s van
internationalisering op de onderwerpen: inhoud, talen en uitwisseling. De nadruk op die drie aspecten komt in onze
checklist ook naar voren. In een ander onderzoek (‘versterking van de internationale dimensie in het onderwijs, SLO,
2008) worden wordt aandacht besteedt aan de economische belangen, aan wereldburgerschap en aan het belang
van samenhang.
Dit leidt tot de volgende checklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Wereldburgerschap is een onderdeel van het programma
Het programma biedt mogelijkheden tot maatwerk zodat talenten kunnen worden ontplooid
Er wordt op verschillende scholen in Nederland mee gewerkt en er bestaat een actief netwerk
Het betreft vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (er is samenhang)
Er zit een doorlopende leerlijn in (er is samenhang)
Taalvaardigheid moet gekoppeld worden aan ERK en nog meer gericht worden op communicatieve
vaardigheden en er wordt gebruik gemaakt van taalversterkingsprogramma’s
Er is begeleiding voor docenten vanuit het programma (cursussen etc.)
Het programma levert internationaal erkende certificaten op
Het programma is praktisch uitvoerbaar (op het gebied van tijd en organisatie)
De kosten zijn betaalbaar voor het NC (eventueel met behulp van subsidies)

Programma’s van internationalisering
Zoals eerder gesteld is het doel van ons onderzoek het opzetten van een programma met een doorlopende leerlijn
waarmee het NC zich kan profileren op het gebied van internationalisering, het inventariseren van het huidige
aanbod van activiteiten op het gebied van internationalisering en het schrijven van een aanbeveling over het kiezen
van een bestaand programma dat bij het NC past.
We hebben de programma’s, die we onderzocht hebben, geselecteerd op basis van 3 selectiecriteria:
1. het betreft vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten
2. er wordt in Nederland mee gewerkt
3. er zit een doorlopende leerlijn in
Aangezien één van de bovengenoemde criteria het begrip 'leerlijn' bevat en dit begrip veelvuldig geïnterpreteerd
kan worden geven wij hieronder een korte uitleg over het gebruik van dit begrip in ons onderzoek.
Volgens SLO is een leerlijn een "beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die naar een bepaald
einddoel leiden. "(2009, blz. 9). De Taalunie beschrijft het begrip op een gelijksoortige wijze: "Een leerlijn geeft voor
een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale
momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd." (Taalunieversum, g.d.).
In deze definities is er een duidelijke koppeling tussen het begrip 'leerlijn' en de door het ministerie van OCW
opgestelde 'kerndoelen' die in de onderbouw van het VO gehanteerd worden. Wat dat betreft zijn deze definities
niet van toepassing op ons onderzoek aangezien het niet onze intentie is om de leerlijn rondom de
kerndoelen/einddoelen in te richten.
De directie heeft echter wel gesproken over een 'doorlopende leerlijn' van internationalisering. Het is de bedoeling
van de directie dat er zicht komt op alle internationaliseringsactiviteiten en dat leerlingen ook voortbouwen op
eerder opgedane kennis en vaardigheden. Vanuit dat perspectief hebben we er voor gekozen om de term 'leerlijn' te
gebruiken als criterium waaraan een programma moet voldoen. Dit om duidelijk te maken dat het gekozen
programma van internationalisering een opbouw van leerjaar één tot en met vijf/zes moet laten zien.
Wanneer we de drie bovengenoemde selectiecriteria hanteren komen er vijf programma's naar voren waar we ons
in dit onderzoek op richten. Deze programma's zijn International Baccalaureate (verder genoemd IB), Europees
Baccalaureaat (EB), Cambridge International Examinations (CIE), Europese leeromgeving op scholen (verder
genoemd Elos) en UNESCO-scholen.
Om deze programma's te kunnen vergelijken gebruiken we de eerder genoemde checklist. Deze controleren we aan
de hand van de informatie die de programma’s zelf aanbieden en een vergelijkend onderzoek van SLO (Stichting
Leerplan Ontwikkeling). In 2010 heeft SLO onderzoek gedaan naar vier internationale onderwijsprogramma's voor
het VO. Ze hebben daarbij vooral gelet op de manier waarop de programma's zijn vormgegeven, de aansprekende
elementen van de programma's en de inpasbaarheid in het reguliere onderwijs.
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IB
Algemeen
Het Internationale Baccalaureate (IB) is in Zwitserland ontstaan in 1968. Het is een internationaal en
grensoverschrijdend schoolprogramma voor leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. Het IB heeft vier
programma’s:





The Primary Programme: dit is voor de basisschoolleerlingen tussen de 3-12 jaar
The Middle Years Programme: voor leerlingen tussen de 11-16 jaar
Diploma Programme: voor leerlingen tussen de 16-19 jaar
Career Related Programme: voor leerlingen tussen 16-19 jaar

Wereldburgerschap
Het IB-programma heeft de volgende missie: "the International Baccalaureate aims to develop inquiring,
knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural
understanding and respect" (SLO, 2010, blz. 9). Deze missie komt terug in het learners profile van IB (waarin o.a.
nieuwsgierigheid, leergierigheid en denkkracht centraal staan). Er kan dus gesteld worden dat wereldburgerschap de
kern van het programma vormt.
Maatwerk
Leerlingen staan in het centrum van hun leren bij IBO. IBO wil leerlingen stimuleren om zelf hun leerproces aan te
sturen. IBO stelt dat al hun programma’s mogelijkheden bieden voor individuele planning en onderzoek. Er wordt
echter niet expliciet aangegeven hoe dat vorm wordt gegeven. Het curriculum van IB ligt, inhoudelijk, niet vast.
Netwerk
Het IB wordt door ongeveer 4000 scholen in 148 landen aangeboden. In Nederland zijn 22 scholen die een volledig
programma (bijvoorbeeld Middle Years Programme of Diploma Programme) aanbieden. De meeste van die scholen
zijn internationale scholen. Twee scholen zijn ‘reguliere’ scholen die hun leerlingen de mogelijkheid bieden om het
MYP te volgen. In de voorexamenklassen gaan deze leerlingen dan weer over op het reguliere onderwijs omdat er
wel een HAVO/VWO diploma behaald moet worden.
Daarnaast zijn er 74 scholen die het vak IB Engels en literatuur aanbieden in de bovenbouw, vaak in combinatie met
TTO (tweetalig onderwijs).
Vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Er is in grote mate sprake van vakinhoudelijk en vakoverstijgend leren. Zoals in onderstaand figuur wordt
weergegeven speelt het leren zich af binnen een globale context waarin aandacht wordt besteedt aan meertaligheid,
intercultureel leren en wereldburgerschap (global engagement). In de buitenste rand van de cirkel zien we dat het
curriculum conceptueel en verbonden is. IBO geeft aan dat leerlingen zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend
werken zodat ze verbanden leren leggen. Om de kwaliteiten uit het learners profile te ontwikkelen heeft het IB
leergebieden (zoals Taal, Mens en Maatschappij, Technologie, etc.) en vakoverstijgende thema's (bijvoorbeeld: leren
leren, leren samenleven, leren ontwerpen, etc.) opgesteld.
Buitenschoolse activiteiten worden niet expliciet benoemd in de IB omschrijvingen.
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Figuur 1: What is an IB education?, IBO, 2013

Doorlopende leerlijn
Alle IB programma’s zijn erop gericht om de kwaliteiten van de leerlingen binnen het ‘learner profile’ te ontwikkelen.
Dit profiel is erop gericht om leerlingen op te leiden die de volgende kwaliteiten bezitten:
 Inquirers
 Knowledgeable
 Thinkers
 Communicators
 Principled
 Open-minded
 Caring
 Risk-takers
 Balanced
 Reflective
De 4 programma’s volgen elkaar op en hebben hetzelfde gemeenschappelijke doel alleen op verschillende niveaus.
Er zit dus zeker een leerlijn in.
ERK/Communicatieve vaardigheden/ Taalversterkingsprogramma’s
Er wordt geen gebruik gemaakt van ERK (alhoewel een school wel de vrijheid heeft om dat te doen). Het leren van
een vreemde taal wordt gestimuleerd. In het MYP wordt gewerkt vanuit 3 fases van taalbeheersing (beginner,
gevorderd, vloeiend). Er wordt geen melding gemaakt van taalbeheersingsprogramma’s maar een school heeft wel
de vrijheid om deze aan te bieden.
Begeleiding voor docenten
Er worden (o.a. online) workshops aangeboden en conferenties georganiseerd.
Internationaal erkende certificaten
Het belangrijkste aspect van dit programma is dat leerlingen een diploma behalen dat wereldwijd erkend wordt en
het makkelijk maakt om van school en land te wisselen gedurende hun schoolcarrière. Het is ook mogelijk om alleen
het vak IB Engels en literatuur aan te bieden, dat certificaat wordt ook internationaal erkend.
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Praktische uitvoerbaarheid
Het is niet noodzakelijk dat een school alle vier de programma’s aanbiedt. De school kan kiezen welk programma
het beste past binnen het beleid.
De school moet eerst een voorbereidend traject doorlopen om een programma aan te kunnen bieden.
Kosten
De kosten voor IB zijn aanzienlijk. Wanneer een school zich aanmeldt om lid te worden dient daarvoor 2940 euro
betaald te worden. Vervolgens wordt er elk jaar 6490 euro betaald voor een school die het MYP aanbiedt, plus
aanvullende kosten. Vaak wordt dit vertaald in aanzienlijke ouderbijdragen.
Conclusie SLO
Volgens dit onderzoek is het meest aansprekende element van IB dat het een internationaal erkend diploma is. Wat
scholen ook interessant vinden is de thematische opzet en de wijze waarop aan vakoverstijgende competenties
wordt gewerkt door wisselwerking van vakken en thematische modules in de onderbouw. In de bovenbouw ligt de
nadruk op kritisch denken en analytische vaardigheden. De invoering van het hele IB programma (alleen het vak
Engels is los te gebruiken) is echter moeilijk door de hoge kosten, vaak vertaald in forse ouderbijdragen (€ 3.600 tot
€ 6.500 euro). Een ander nadeel is dat de leerlingen geen regulier VWO diploma behalen, het programma (Diploma
Programme) kan dus niet in het bestaande onderwijssysteem worden geïmplementeerd. Informele toepassing van
elementen van het IB is makkelijker te realiseren. Het IB kan als inspiratiebron dienen voor het internationale profiel
van VO-scholen. Scholen kunnen bijvoorbeeld vakoverstijgende projecten organiseren aan de hand van de
leerdoelen en vakoverstijgende thema's die in het IB centraal staan.
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EB
Algemeen
Het Europees Baccalaureaat is een programma dat wordt aangeboden op Europese scholen. De Europese scholen
zijn in 1953 opgericht met als doel de kinderen van medewerkers van de EU de mogelijkheid te bieden om onderwijs
in hun moedertaal te volgen. Europese scholen zijn niet alleen toegankelijk voor kinderen van expats (kinderen van
ouders die voor de EU werken hebben gratis toegang) maar ook voor reguliere leerlingen, mits er plaats is en tegen
betaling.
Wereldburgerschap
De missie van de Europese scholen luidt als volgt:
“Educated side by side, untroubled from infancy by divisive prejudices, acquainted with all that is great and good in
the different cultures, it will be borne in upon them as they mature that they belong together. Without ceasing to
look to their own lands with love and pride, they will become in mind Europeans, schooled and ready to complete and
consolidate the work of their fathers before them, to bring into being a united and thriving Europe.”
Wereldburgerschap komt daarin duidelijk naar voren, wel met nadruk op het Europese aspect. De volgende
doelstellingen van de Europese scholen laten ook zien dat wereldburgerschap van belang wordt geacht:
- Stimuleren van een Europees en internationaal perspectief.
- Bevorderen van tolerantie, samenwerking, communicatie en betrokkenheid bij anderen, binnen en buiten de
schoolomgeving.
Maatwerk
Het EB curriculum wordt in Brussel bepaald en is vergelijkbaar met het VWO. De leerlingen volgen de meeste vakken
in hun moedertaal. De leerlingen worden ingedeeld i n een taalafdeling. Per vak worden vaksyllabi vastgesteld
waardoor de inhoud redelijk vastligt. Op de Europese school in Bergen worden wel programma’s voor getalenteerde
leerlingen aangeboden.
Netwerk
In Nederland zijn er 2 Europese scholen en in totaal zijn er 15 Europese scholen in Europa.
Vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Doordat de vakinhoud centraal bepaald wordt is er weinig ruimte voor vakoverstijgende projecten of activiteiten. De
mens- en maatschappij vakken hebben wel een Europese- en internationale focus. Over buitenschoolse activiteiten
is niks vastgelegd. Een deel van de docenten wordt gedetacheerd door externe overheden en blijft niet langer dan 9
jaar waardoor er weinig stabiliteit is. Dat bemoeilijkt ook de ontwikkeling van projecten etc.
Doorlopende leerlijn
Het betreft een volledig curriculum waar zeker een leerlijn in zit maar wel voornamelijk per vak.
ERK/Communicatieve vaardigheden/ Taalversterkingsprogramma’s
Naast hun moedertaal leren alle leerlingen Frans, Duits of Engels en nog een 2e vreemde taal, een derde vreemde
taal is een keuze. Het is niet duidelijk of er gebruik wordt gemaakt van ERK of taalversterkingsprogramma’s.
Begeleiding voor docenten
Docenten worden gedetacheerd door externe overheden (Nederlandse docenten door het Ministerie van OCW).
Over de begeleiding is niks bekend.
Internationaal erkende certificaten
Het EB-diploma wordt in alle EU lidstaten erkend en ook in enkele landen daarbuiten.
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Praktische uitvoerbaarheid
Er is een accreditatie procedure waarin een school moet aantonen waarom en hoe het aan de eisen gaan voldoen als
andere Europese scholen en aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het statuut van de Europese scholen. Als een
school hiervoor kiest dan betekent dat dat de school een Europese school wordt en dus geen regulier onderwijs
meer aanbiedt.
Kosten
Alle Europese scholen hanteren hetzelfde tarief voor het schoolgeld. In 2009/10 bedroeg dat €4.870,- euro voor het
VO.
Conclusie SLO
Het EB blijkt weinig te bieden te hebben voor het reguliere onderwijs omdat het moeilijk in te passen is binnen het
standaard systeem. Scholen moeten voldoen aan een groot aantal regels om geaccrediteerd te worden, het EB
programma is niet makkelijk aan te passen door de school en het is niet mogelijk om het programma slechts
gedeeltelijk aan te bieden.
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CIE
Algemeen
Cambridge International Examinations is een pakket van programma's dat wordt uitgegeven door de Universiteit van
Cambridge. Het CIE biedt programma's aan voor leerlingen van 5 tot en met 18 jaar, inclusief syllabi, examens,
onderwijsmaterialen en docentondersteuning. In Nederland is er vooral aandacht voor de volgende 2 programma's:
1. IGGSE (International General Certificate of Secondary Education): qua niveau vergelijkbaar met HAVO, voor
leerlingen van 14-16 jaar met een compleet pakket aan vakken.
2. CIE A&AS: qua niveau vergelijkbaar met VWO, AS zit halverwege het A niveau en dient als voorbereiding op
niveau A.
Ook losse vakken kunnen worden aangeboden, zoals het vak Global Perspectives. Dit is een vak dat niet op inhoud
maar op academische vaardigheden gericht is. Het leert leerlingen kritisch denken, samenwerken, communiceren en
onderzoeken.
Wereldburgerschap
DE missie van CIE luidt als volgt:
“Our mission is to provide educational benefit through provision of international programmes and qualifications for
school education and to be the world leader in this field. Together with schools, we develop Cambridge learners who
are confident, responsible, reflective, innovative and engaged – equipped for success in the modern world.”
Wereldburgerschap lijkt niet centraal te staan in het curriculum maar het curriculum is wel gericht op leerlingen van
over de hele wereld en leidt leerlingen ook op voor succes in een moderne wereld. Daarnaast zijn een aantal
woorden uit de missie direct te koppelen aan wereldburgerschap, zoals ‘engaged’ en ‘responsible’.
Maatwerk
Er bestaan verschillende programma’s en scholen kunnen de vakkenpakketten binnen die programma’s zelf
samenstellen. Maatwerk voor de leerlingen komt niet echt aan bod. Aangezien CIE vakken ook los aangeboden
kunnen worden kunnen deze wel heel goed dienen als maatwerk voor leerlingen die zich extra willen ontwikkelen.
Netwerk
CIE programma’s en vakken worden op meer dan 10.000 scholen in meer dan 160 landen aangeboden. Het is echter
niet zo dat al deze scholen hetzelfde aanbieden, het kan variëren van een vak tot een heel programma. Het is dus
ook maar de vraag of er onderling contact is tussen deze scholen.
Vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Aangezien een school het vakkenpakket zelf aan kan samenstellen is er niet echt sprake van vakoverstijgende of
buitenschoolse activiteiten vanuit CIE. Dit zou door de school zelf gerealiseerd moeten worden.
Doorlopende leerlijn
CIE beidt programma’s voor leerlingen tussen de 5 en 18 jaar, er zit dus zeker een leerlijn in maar die zal
voornamelijk vakinhoudelijk zijn.
ERK/Communicatieve vaardigheden/ Taalversterkingsprogramma’s
Bij talen wordt geen gebruik gemaakt van ERK. Taalversterkingsprogramma’s maken geen deel uit van CIE.
Begeleiding voor docenten
CIE heeft een ruim aanbod van (o.a. online) workshops voor zowel docenten als schoolleiders. Ook worden er
conferenties georganiseerd.
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Internationaal erkende certificaten
CIE certificaten van de A&AS programma’s bieden toegang tot Universiteiten binnen de EU maar ook vele landen in
de rest van de wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India,
Singapore, Egypte, Jordanië en Zuid-Afrika.
Praktische uitvoerbaarheid
De CIE programma's zijn volledig in het Engels en stellen hoge eisen aan de beheersing van die taal. Om die reden is
het een logische keuze voor scholen die tto (tweetalig onderwijs) aanbieden. Het is mogelijk om alleen bepaalde
vakken van de CIE programma's aan te bieden.
Kosten
€ 2175,- inschrijvingskosten en € 500 per jaar aan inspectiekosten, € 50 per leerling aan examenkosten, kosten voor
scholing van docenten, kosten voor aanvullende onderwijsmaterialen, extra lesuren (SLO).
Conclusie SLO
Het CIE is volgens het SLO (2010) wel redelijk goed te integreren in het reguliere onderwijsaanbod (met name van
tto-scholen), doordat programma's per vak te gebruiken zijn. Voor scholen zonder tto is CIE met name interessant
vanwege het vak 'Global Perspectives'( op IGCSE en AS&A niveau te volgen). Dit vak leert leerlingen om
wereldvraagstukken vanuit verschillende vakken en perspectieven te beschouwen. Het kan ook benut worden om
het profielwerkstuk een internationaal karakter te geven. Nadelen van CIE zijn de kosten, die een ouderbijdrage
onvermijdelijk maken en de organisatorische investering die erbij komt kijken.
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Elos
Algemeen
Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2004 is het Elos onderwijsconcept ontstaan omdat er gebrek
was aan structuur en verankering van internationalisering binnen het bestaande curriculum.
Wereldburgerschap
De missie van Elos luidt als volgt:
“De samenleving wordt steeds internationaler en complexer. En tegelijk ook kleiner. Door moderne
communicatietechnologieën en snelle transportmogelijkheden worden absolute grenzen steeds minder ervaren. Wij
geloven dat Elos wezenlijk kan bijdragen aan deze samenleving door elke nieuwe generatie jonge mensen te
inspireren het beste uit zichzelf te halen.
Jonge mensen zullen zich met behulp van Elos met meer enthousiasme en vertrouwen over de eigen grenzen heen
ontwikkelen en leren samenwerken. Zo dragen we bij aan een betere Europese en mondiale samenleving: een
gezonde, veilige en inspirerende samenleving.”
Wereldburgerschap is duidelijk hetgeen waar het bij Elos om draait.
Maatwerk
Scholen bepalen zelf hoe ze Elos precies vorm geven. Maatwerk is dus mogelijk maar dat hangt van de school af. Er
zijn wel standaarden waaraan de school moet voldoen (dit komt nog aan bod).
Netwerk
Elos wordt momenteel op 39 scholen in Nederland gebruikt.
Vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Elos richt zich op Europese en internationale oriëntatie (EIO) binnen de lessen en in buiten curriculaire activiteiten.
Het EIO concept is door Oonk geïntroduceerd in zijn proefschrift 'De Europese integratie als bron van
onderwijsinnovatie'. EIO gaat over het geheel aan onderwijsactiviteiten dat ten doel heeft specifieke kennis, inzicht
en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot Europese en internationale ontwikkelingen (Oonk,2004, blz. 85).
Daarnaast bestaat het Elos-profiel uit intensief taalonderwijs en uitwisselingen. De competenties uit het CFEC zijn
vakoverstijgend maar het is aan de school om dat vorm te geven.
Doorlopende leerlijn
Om het EIO concept praktisch toepasbaar te maken zijn er twee documenten ontwikkeld waar Elos scholen mee
werken:
1. het Common Framework for Europe Competence (CFEC). Dit raamwerk is gebaseerd op het Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR), dat in Nederland bekend staat als ERK. Het biedt
een overzicht van de competenties op het gebied van EIO waaraan leerlingen zouden moeten voldoen. Het is
opgesteld door het Europese Elos netwerk. Er zijn vier competenties, die zich allemaal richten op kennis,
vaardigheden en houding. Een voorbeeld van een competentie is EIO 2: Ik kan effectief communiceren en
mij redden in het dagelijks leven in een Europese/internationale omgeving.
2. de schoolstandaarden: om deze competenties concreet meetbaar te maken zijn er door het Nederlandse
Elos netwerk standaarden opgesteld. Deze standaarden geven de eisen weer waaraan een leerling zou
moeten voldoen en vormen tevens een middel om de kwaliteit van Elos-scholen te beoordelen.
Aan de hand van deze documenten kan een school een internationale leerroute uitstippelen voor zijn leerlingen.
Leerlingen kunnen een Elos certificaat behalen als ze de leerroute afgerond hebben.
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ERK/Communicatieve vaardigheden/ Taalversterkingsprogramma’s
Versterkt taalonderwijs is 1 van de onderdelen van Elos. Het is de bedoeling dat er bij de taken gebruikt wordt
gemaakt van doeltaal-voertaal didactiek. Daarnaast moeten de talen gekoppeld worden aan ERK en moeten er
taalversterkingsprogramma’s worden aangeboden.
Begeleiding voor docenten
Er zijn online modules die helpen bij o.a. het ontwikkelen van een beleidsplan internationalisering of het ontwikkelen
van een EIO-leerlijn, Daarnaast zijn er workshops, bijeenkomsten voor coördinatoren en rectoren en
netwerkbijeenkomsten.
Internationaal erkende certificaten
Er is een Elos junior leerlingen certificaat maar dit wordt niet internationaal erkend. De verschillende
taalversterkingsprogramma’s die deel uitmaken van het programma leveren ook certificaten op die wel
internationaal erkend worden.
Praktische uitvoerbaarheid
Een Elos school is gebonden aan een traject van kwaliteitszorg en visitaties. De standaarden zijn behoorlijk
uitgebreid wat tot gevolg heeft dat het een flinke investering van tijd en middelen vraagt om hieraan te voldoen.
Kosten
De eerste drie3 jaar kan een school een opstartsubsidie van het Europees Platform krijgen. Er is ondersteuning
vanuit het Europees Platform en er bestaan subsidiemogelijkheden (VIOS en Erasmus+) voor
internationaliseringsactiviteiten. Deelname aan het Elos netwerk kost ca. €1500 per jaar.
Conclusie SLO
Volgens SLO (2010) is socialisatie het meest aansprekend element van Elos voor scholen. Bovendien is het kader van
de kerncompetenties voor Europees burgerschap nauwkeurig beschreven. Elos is vakoverstijgend en binnen het
netwerk van Elos-scholen worden modules en onderwijsmateriaal ontwikkeld (het blijkt echter wel dat het aanbod
hiervan stagneert). Elos is een flexibel programma en dat is zowel een voor- (omdat scholen er hun eigen invulling
aan kunnen geven) als een nadeel (omdat er geen vaste toetsen of materialen beschikbaar zijn). In principe kan elke
reguliere VO-school met Elos werken. Elos is een prima startpunt voor een school met internationalisering ambities.
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UNESCO-scholen
Algemeen
UNESCO staat voor United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization en is opgericht in 1946.UNESCO
heeft als taak het bevorderen van de wereldvrede d.m.v. onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Al sinds
1953 zijn er samenwerkingen tussen scholen met als doel:
“to encourage the development of education in the aims and activities of the United Nations and the Specialized
Agencies and in the principles of the Universal Declaration of Human Rights.”
Wereldburgerschap
Er zijn vier UNESCO- thema’s (scholen moeten minstens 3 van de 4 thema’s onder de aandacht brengen):
I.
II.
III.
IV.

Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid

Het is dus duidelijk dat wereldburgerschap een grote rol speelt bij UNESCO scholen.
“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”.
Dit is de essentie van de missie van UNESCO. UNESCO scholen proberen hier aan bij de dragen door middel van het
bevorderen van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.
Maatwerk
Het is aan de scholen om vorm te geven aan de thema’s. Er wordt wel aangegeven in het kwaliteitskader dat alle
leerlingen betrokken moeten zijn geweest bij een samenwerkingsproject met een buitenlandse school en een
uitwisseling.
Netwerk
Er zijn wereldwijd 9700 UNESCO-scholen. Op dit moment telt Nederland 32 scholen waaronder 22 in het voortgezet
onderwijs.
Vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten (samenhang)
UNESCO streeft ernaar om leerlingen op verschillende manieren kennis te laten maken met de 4 thema’s. Dit is
gebaseerd op het rapport Learning the treasure within van de Commissie Delors (1996). Hierin worden 4 pijlers van
onderwijs beschreven:
Leren weten
Leren doen
Leren samenleven
Leren zijn
Uit de aandacht voor deze 4 pijlers blijkt al wel dat het UNESCO niet alleen om vakinhoudelijke activiteiten gaat. In
het kwaliteitskader dat door SLO is opgesteld wordt ook expliciet benoemd dat een school aandacht dient te
besteden aan de gekozen UNESCO thema's in curriculaire activiteiten (vaklessen), cross-curriculair activiteiten
(vakoverstijgende projecten) en extracurriculaire activiteiten (buitenschoolse activiteiten). Het is echter aan de
school om hier vorm aan te geven. SLO heeft wel een schoolprofiel opgesteld met daarin voorbeelden van de
koppeling van projecten en lessen aan kerndoelen in de onderbouw (UNESCO-schoolprofiel en de kerndoelen, SLO,
2008).
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Doorlopende leerlijn
In Nederland is door SLO een kwaliteitskader opgesteld om de UNESCO-scholen houvast te bieden en om deze te
kunnen beoordelen. Ook bestaat er een koppeling van de kerndoelen van de onderbouw aan het UNESCOschoolprofiel (door SLO). Leerlingen dienen hun ervaringen met UNESCO onderwijs te documenteren (bijv. in een
portfolio). Het is aan de school zelf om de leerlijn op te zetten.
ERK/Communicatieve vaardigheden/ Taalversterkingsprogramma’s
Taal maakt geen expliciet onderdeel uit van het UNESCO programma.
Begeleiding voor docenten
Er zijn UNESCO conferenties waarop de scholen ideeën en materiaal kunnen uitwisselen.
Internationaal erkende certificaten
De school krijgt na de accreditatie door UNESCO een UNESCO certificaat maar de leerlingen die UNESCO onderwijs
volgen krijgen een schooleigen certificaat. Het voordeel is wel dat UNESCO een internationaal bekende instelling is.
Praktische uitvoerbaarheid
De school moet een procedure volgen om lid te kunnen worden van het netwerk. Er moet een traject gevolgd
worden om geaccrediteerd te worden door de nationale UNESCO commissie en later door het hoofdkantoor in
Parijs.
Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen VIOS en Erasmus+ subsidies worden aangevraagd om activiteiten
(uitwisselingen) te bekostigen (deels).
Conclusie SLO
SLO heeft geen onderzoek gedaan naar de praktijk van UNESCO-scholen. Wat we zelf echter kunnen concluderen is
dat UNESCO-scholen met soortgelijke nadelen te maken hebben als ELOS-scholen: er bestaat geen officieel
certificaat en er is geen vastomlijnd curriculum of toetsmateriaal. Een voordeel is echter dat UNESCO een VN
organisatie is en daarmee wereldwijd bekend en/of erkend wordt.

Conclusie
Op basis van de theoretische informatie over de verschillende programma’s kan geconcludeerd worden dat EB geen
optie voor onze school is omdat EB niet in te passen is binnen een regulier systeem. Daarnaast wordt EB ook niet
wereldwijd erkend. IB is lastig in te passen in een regulier systeem maar het is wel mogelijk dus dit programma zullen
we wel nader onderzoeken.

24

3. Onderzoeksmethode
Hieronder zullen we kort aangeven op welke wijze we data hebben verzameld om onze deelvragen en uiteindelijk
hoofdvraag te beantwoorden. Vervolgens zullen we meer in detail treden over de verschillende
onderzoeksmethoden die we gebruiken.
Deelvraag 1: Welke vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten op het gebied van
internationalisering bestaan er op het NC?




Enquête
o Uitganspunt: definitie van internationalisering
o 3 categorieën: vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten
o Afnemen onder sectievoorzitters
Bestuderen documenten:
o Schooldocumenten over buitenschoolse activiteiten
o Kerndoelen onderbouw
o Exameneenheden bovenbouw

Deelvraag 2: Welke programma’s gebruiken andere scholen en hoe zijn de ervaringen daarmee?
Methode:


Interviews:
o Coördinatoren internationalisering op scholen die met een van de programma’s werken
o Interviews met landelijke coördinatoren van Elos en UNESCO

Onderzoeksinstrument 1: Enquête
Om deelvraag 1 te kunnen beantwoorden hebben we een enquête opgesteld.

Het opstellen van de enquête
We hebben een stappenplan opgesteld waarin we het doel van de enquête als volgt hebben verwoord: het creëren
van een overzicht van de activiteiten op het NC die betrekking hebben op internationalisering. Vervolgens hebben
wij de kernbegrippen en de deelaspecten hiervan gedefinieerd. De kernbegrippen vakinhoudelijke activiteiten,
vakoverstijgende activiteiten en buitenschoolse activiteiten, hebben we gebaseerd op de definitie van
internationalisering die wij in dit onderzoek gebruiken (zie hoofdstuk 2). De deelaspecten hebben we als volgt
geformuleerd per kernbegrip:
1. Vakinhoudelijke activiteiten: deze baseren we op de kerndoelen die door het Ministerie van OCW zijn
opgesteld voor de onderbouw en de exameneenheden uit het examenprogramma van de HAVO en VWO
bovenbouw. Daarnaast bieden we iedere sectie de ruimte om aan te geven of ze buiten het verplichte
programma nog op andere wijze aandacht besteden aan internationalisering in de lessen.
2. Vakoverstijgende activiteiten : hiermee bedoelen we projecten, opdrachten en profielwerkstukken waarbij
de leerlingen vanuit meerdere vakken naar internationale vraagstukken kijken/ aan internationale
vaardigheden werken.
3. Buitenschoolse activiteiten: hier gaat het om uitwisselingen, excursies, digitale uitwisselingen en overige
buitenschoolse activiteiten met een internationaal karakter.
In de enquête worden al deze deelaspecten per sectie en waar nodig per jaar en niveau bevraagd.
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Distributie
De enquête is verstuurd naar alle sectievoorzitters. De vragen over het profielwerkstuk zijn direct naar de
coördinator hiervan gestuurd.

Analyse
De eerste stap was het filteren van de enquête resultaten. Het enquête programma (Qualtrics) leverde een enorme
hoeveelheid informatie op waar we de overbodige elementen uit moesten halen.
Vervolgens hebben we al deze informatie in een schema gezet waarin de informatie per leerjaar/niveau en vak
wordt weergegeven in de bovengenoemde drie categorieën (vakinhoudelijke-, vakoverstijgende- en buitenschoolse
activiteiten). Tenslotte hebben we geprobeerd uit deze tabellen de opvallende zaken met betrekking tot de
vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten te selecteren.

Onderzoeksinstrument 2: Interview
Het interview heeft als doel het beantwoorden van deelvraag 2. Het gaat hier om de keuze van een programma en
om deze keuze te kunnen maken gebruiken we de visie van de school op internationalisering als uitgangspunt.
De checklist die we op basis hiervan hebben opgesteld heeft tot de volgende interviewleidraad geleid:

Interviewleidraad
Op basis van deze checklist hebben wij een interviewleidraad opgezet:
Introductie:
-

-

Wie we zijn, school, wat we doen
Doel van het onderzoek: het inventariseren van het huidige aanbod van activiteiten op het gebied van
internationalisering, het kiezen van een programma met een doorlopende leerlijn waarmee het NC zich kan
profileren op het gebied van internationalisering en het schrijven van een aanbeveling over de
implementatie van een programma op basis van het bestaande aanbod van activiteiten.
Doel van het interview: wij willen meer te weten komen over hoe het programma in de praktijk vorm krijgt.

Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de visie van jullie school op internationalisering?
Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma?
Hoe lang zijn jullie al bezig met dit programma?
Hoe lang heeft het geduurd om het programma te implementeren?
Wereldburgerschap
a. Op welke manieren wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap binnen het programma?
b. Bemerken jullie hiervan veranderingen bij de leerlingen?
6. Maatwerk
a. Is er sprake van maatwerk of doen alle leerlingen hetzelfde programma? (zo ja, hoe)
b. Is het voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan het programma?
7. Netwerk
a. Bestaat er een netwerk rondom het programma?
b. Is er veel contact met het netwerk rondom het programma?
c. Hoe komen jullie aan materiaal ten behoeve van het programma?
8. Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/ buitenschoolse activiteiten (samenhang)
a. Zijn er vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten in het programma
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b. Hoe geven jullie die vorm?
c. Is er samenhang tussen deze activiteiten (ook onderling)?
d. Wat voor uitwisselingsprogramma’s hebben jullie?

9.
10.

11.

12.
13.

e. Hoe zijn de uitwisselingsprogramma’s tot stand gekomen?
f. Hoe passen de buitenlandse excursies en reizen binnen het programma?
Leerlijn (samenhang)
a. Is er in de praktijk een doorlopende leerlijn te herkennen in het programma?
Taal
a. Worden de talen anders onderwezen dan voorheen?
b. Wordt het onderwijs gekoppeld aan ERK?
c. Bieden jullie taalversterkingsprogramma’s aan?
Begeleiding docenten
a. Is er bij de invoering van het programma scholing geweest voor de docenten?
b. Worden er nascholingen georganiseerd door het programma?
Certificaten
a. Wat voor certificaten behalen jullie leerlingen? (allemaal?)
Praktische uitvoerbaarheid
a. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van dit programma (hoeveel
fte)?
b. Wat zijn jullie ervaringen met de uitvoerbaarheid van het programma?
c. Hoe financiert de school het programma en de extra uren voor de docenten? (ouderbijdrage?
Subsidie?)
d. Hoe is het draagvlak voor dit programma binnen de school?

Interviewkandidaten & procedure
We hebben per programma één school geselecteerd. We hebben deze keuze gemaakt omdat we de interviews in
persoon wilden uit voeren. Dit heeft als voordeel dat je ziet wat voor soort school het is en hoe het er aan toe gaat.
Eén interview hebben we telefonisch uitgevoerd omdat er maar weinig scholen zijn die (onderdelen van) dit
programma (CIE) gebruiken. De school die we hebben geïnterviewd biedt slechts een vak aan van CIE, namelijk
Global Perspectives. Daarom leek het ons niet nodig om deze school te bezoeken.
We hebben geen school bezocht die het EB aanbiedt omdat uit de literatuur al bleek dat dit geen geschikt
programma voor het NC is.
Bij de keuze van de scholen hebben we (zoveel mogelijk) gelet op de nabijheid van de school.
Uiteindelijk zijn we tot de volgende selectie gekomen:
-

Elos: Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Geïnterviewden: Jolanda Rompa Huijboom, Coördinator Elos en
M. van Rijen, Conrector, zorg, PR en communicatie
IB: Laar en Berg in Laren. Geïnterviewde: Sannerijn Janssen, rector
CIE, Global Perspectives: Antonius College in Gouda. Geïnterviewde: Ward Kint, docent Global Perspectives
UNESCO: Hofstad Lyceum. Geïnterviewde: Wim van Nispen

Naast schoolbezoeken hebben we ook de coördinatoren (Willemijn Balk en Suzan van Dieren )van Elos bij het
Europees Platform en de coördinator van UNESCO geïnterviewd. We hebben voor deze twee programma’s gekozen
omdat vanuit de theorie al bleek dat deze programma’s het meest geschikt zijn voor onze school. Daarnaast bevindt
zich alleen van deze twee programma’s een kantoor in Nederland.
We hebben alle interviews (behalve het telefonische interview) opgenomen en getranscribeerd (zie bijlagen).
Tenslotte hebben we de transcripties ter controle aan de geïnterviewden gemaild.
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Analyse
We hebben de interviews met de scholen getranscribeerd en vervolgens per deelaspect in een schema samengevat.
Ook de gesprekken met de coördinatoren van Elos en UNESCO hebben we getranscribeerd. Deze transcripties
hebben we vergeleken met de resultaten van de schoolinterviews waarbij we vooral gelet hebben op de verschillen.
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Resultaten
Inventarisatie internationaliseringsactiviteiten Norbertuscollege
De resultaten van de enquête die we bij de verschillende secties hebben afgenomen hebben we verwerkt in een
tabel (zie bijlage). Hiermee geven we antwoord op deelvraag 1: Welke vakinhoudelijke, vakoverstijgende en
buitenschoolse activiteiten op het gebied van internationalisering bestaan er op het NC?
In de tabel is per klas en per vak aangegeven welke vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten
er zijn.
De tabel is niet volledig want niet alle secties hebben de enquête ingevuld en door een fout in de enquête hebben
niet alle secties een vraag over de vakinhoudelijke activiteiten gehad.
Hieronder zullen wij kort bespreken wat onze opmerkingen naar aanleiding van de analyse van deze tabel zijn.
Uiteraard zullen niet alle elementen uit de tabel benoemd worden, enkel de zaken die opvallen of vaker voorkomen.
In hoofdstuk 3 hebben we een checklist opgesteld die we gebruiken om de verschillende programma’s van
internationalisering te vergelijken. Enkele van de deelaspecten uit deze checklist kunnen echter ook gebruikt worden
bij de analyse van de huidige stand van zaken op het NC. De inventarisatie van de internationaliseringsactiviteiten op
het NC correspondeert met deelaspect vier (het betreft vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse
activiteiten). Dit zal dan ook het grootste deel van de analyse betreffen en hier zullen we ook mee starten. Vanuit
deze checklist kunnen we echter ook de deelaspecten één (wereldburgerschap is onderdeel van het programma),
twee (het programma biedt mogelijkheden tot maatwerk zodat talenten kunnen worden ontplooid), vijf (er zit een
doorlopende leerlijn in) en zes (taalvaardigheid moet gekoppeld worden aan ERK en nog meer gericht worden op
communicatieve vaardigheden en er wordt gebruik gemaakt van taalversterkingsprogramma’s) meenemen in de
analyse van de huidige stand van zaken op het NC.

Vakinhoudelijke/ vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten
Vakinhoudelijke elementen:
Onderbouw:
De moderne vreemde talen laten vergelijkbare resultaten zien. Er wordt vooral gerefereerd aan kennis over land en
cultuur. Communicatie wordt niet benoemd maar is uiteraard wel het doel en daarmee direct onderdeel van
internationalisering. Bij alle moderne vreemde talen worden taalversterkingsprogramma’s aangeboden.
Er worden geen vakinhoudelijke elementen genoemd bij de bètavakken. Dit is niet onverwacht maar het is wel de
vraag of er echt geen sprake is van internationaliseren of dat de docenten van deze secties zich daar niet van bewust
zijn.
Vooral bij geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en economie zijn er kerndoelen gerelateerd aan
internationalisering. Buiten deze kerndoelen om worden er weinig tot geen onderwerpen genoemd die gerelateerd
zijn aan internationalisering.
Bij de vakken Nederlands, levensbeschouwing en Latijn/Grieks zijn er geen kerndoelen gerelateerd aan
internationalisering maar hier leren de leerlingen wel kijken naar de wereld vanuit verschillende perspectieven.
Bij het vak muziek wordt in klas twee aandacht besteed aan wereldmuziek.
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Bovenbouw:
De moderne vreemde talen laten vergelijkbare resultaten zien. Er wordt vooral gerefereerd aan kennis over land en
cultuur. Communicatie wordt hier wel benoemd omdat dit in het examenprogramma genoemd wordt en dus
expliciet bevraagd is in de enquête. Bij alle moderne vreemde talen worden taalversterkingsprogramma’s
aangeboden.
Bij levensbeschouwing, Latijn en Grieks en filosofie wordt er veel aandacht besteed aan het bewust worden van de
rol van de mens in de (internationale samenleving), de manier waarop we daarin verschillen en kritisch denken . Zo
wordt bijvoorbeeld bij Latijn en Grieks in vwo 5 de relatie tussen individu en samenleving besproken. Bij
levensbeschouwing denken de leerlingen na over de vraag naar ‘zin’ en wordt gekeken naar maatschappelijke
thema’s. Bij filosofie bespreken de leerlingen het ‘al dan niet universeel zijn van waarden’ en het gebrek aan
mondiale herverdeling.
Bij maatschappijleer betreffen de exameneenheden o.a. de internationale vergelijking van rechtsstaten en
verzorgingsstaten en worden internationale organisaties bestudeerd. Om deze thema’s te illustreren komen er
gastsprekers van Amnesty International en maken de leerlingen hier opdrachten bij.
Bij maatschappijwetenschappen worden volop internationale onderwerpen besproken zoals globalisering, politiek
en ontwikkelingssamenwerking. Hierbij wordt ook een gastspreker van de EU uitgenodigd, worden stellingen
behandeld en maken de leerlingen een dossier omtrent deze onderwerpen.
Het examenprogramma van aardrijkskunde bevat thema’s zoals bijvoorbeeld ‘wereld’ of ‘ontwikkelingslanden’.
Volgens de docenten is dit vak dan ook grotendeels gerelateerd aan internationalisering.
Bij het vak geschiedenis worden verschillende tijdvakken behandeld die vaak buitenlandse ontwikkelingen en
gebeurtenissen betreffen.
De vakken muziek, tekenen en CKV besteden ook ieder op een eigen manier aandacht aan internationalisering. Het
vak CKV, dat alle leerlingen volgen, laat de leerlingen in aanraking komen met (internationale) kunst- en
cultuuruitingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorstellingen van internationale dansgezelschappen en een
internationaal Film festival. Bij tekenen en muziek leren de leerlingen over de achtergronden van beeldende kunst
en muziek en hoe ze die in een historische en (op het vwo) geografische context kunnen plaatsen. Bij muziek leren ze
ook multiculturele muziek spelen.
Bij M&O leren de leerlingen in vwo 6 hoe ze een eigen bedrijf op kunnen zetten in Nederland (met buitenlandse
klanten) of in het buitenland.
Bij de bètavakken worden geen vakinhoudelijke elementen genoemd, het is de vraag of er daadwerkelijk geen relatie
tot internationalisering is of dat men zich hier niet van bewust is.
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Vakoverstijgende elementen:
Onderbouw:
Er worden drie vakoverstijgende projecten genoemd, namelijk het bètaproject in klas 2 havo en vwo, de Paderborn
uitwisseling in klas vwo 3+ en het project over sport in klas 3 havo en vwo.
Het bètaproject wordt alleen vanuit natuurkunde benoemd, andere bètavakken zien de relatie tot
internationalisering blijkbaar niet. Vanuit natuurkunde wordt opgemerkt dat er wordt gekeken naar hoe bepaalde
zaken in andere landen gebeuren (zoals bijvoorbeeld het bouwen van bruggen).
De Paderborn uitwisseling wordt vanuit Duits en geschiedenis benoemd.
Het project over sport wordt vanuit levensbeschouwing genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderwerpen die
internationaal spelen zoals doping, fairplay, de relatie tussen sport en politiek en tussen sport en economie, etc.
Vanuit LO wordt dit project niet benoemd.
Ondanks het feit dat er slechts drie activiteiten worden benoemd zijn er nog wel meer vakoverstijgende elementen
te herkennen in de tabel. De kerndoelen worden namelijk vaak bij meerdere vakken (soms tegelijk) behandeld. Er
wordt echter vanuit geen van deze vakken gesproken van vakoverstijgende activiteiten. Het gaat hier om de
volgende kerndoelen:
o

o

o

o

o
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Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de
wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen
 Wordt in alle onderbouwklassen behandeld bij aardrijkskunde, geschiedenis en
levensbeschouwing . Bij levensbeschouwing leren de leerlingen bijvoorbeeld antwoord te
geven op de vraag: “hoe sta ik tegenover anderen”
Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te
brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en
leefwijzen.
 Wordt bij geschiedenis en levensbeschouwing in alle klassen behandeld, bij aardrijkskunde
alleen in de brugklas.
Kerndoel 45: De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te
begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.
 Wordt bij aardrijkskunde in klas 2 vwo( en +), bij geschiedenis in klas 3 havo en vwo (en +)
en bij economie in klas 3 havo en vwo behandeld.
Kerndoel 46: De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de
betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven
in Nederland.
 Wordt bij aardrijkskunde in de brugklas, klas 2 havo en vwo (en +), klas 3 havo en vwo (en +)
en bij economie in klas 3 havo en vwo behandeld. Bij levensbeschouwing komt dit kerndoel
in alle jaren naar voren.
Kerndoel 47 De leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen
tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving
(nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld het belang
van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.
 Wordt bij geschiedenis in de brugklas, klas 2 havo en vwo (en +) en klas 3 havo en vwo (en +)
behandeld. Bij aardrijkskunde wordt het alleen in de brugklas behandeld.

Bovenbouw:
Biologie en aardrijkskunde hebben een vakoverstijgende activiteit in de vorm van een uitwisseling met een school in
Antwerpen. Hier wordt aandacht besteed aan het leren debatteren en wordt een Model United Nations
georganiseerd.
Er worden geen andere vakoverstijgende activiteiten gemeld.
Bij maatschappijwetenschappen is veel overlap met geschiedenis maar er zijn geen gezamenlijke activiteiten. Het
lijkt erop dat veel onderwerpen wel bij meerdere vakken besproken worden (zie vakinhoudelijke activiteiten) maar
dit wordt niet vakoverstijgend aangepakt.
Niet genoemd in de enquêteresultaten maar wel door de betreffende coördinator benoemd zijn de onderwerpen
van de profielwerkstukken (zie bijlage. Er worden regelmatig onderwerpen gekozen die gerelateerd zijn aan
internationalisering. Over het algemeen genomen worden de leerlingen door een docent van één vak begeleid maar
veel van deze onderwerpen zijn vakoverstijgend. Voorbeelden hiervan zijn ‘Oorlog en economie’, ‘Syrische
bootvluchtelingen’, ‘het zakenleven in Bangkok’, ‘de haven van Rotterdam’ en ‘de opkomst van de Chinese markt’.
Buitenschoolse activiteiten:
Onderbouw:
Er is geen sprake van digitale uitwisselingen. Er vindt één fysieke uitwisseling plaats in de onderbouw namelijk in klas
drie vwo + (uitwisseling met Paderborn).
De buitenlandse excursies starten vanaf klas twee (met een bezoek aan Technopolis in Mechelen vanuit nask). In klas
drie gaan de leerlingen uit havo en vwo (niet +) naar Lille met het vak Frans en alle leerlingen uit klas drie bezoeken
het concentratiekamp Breendonk vanuit het vak geschiedenis.
In de onderbouw is er (behalve de uitwisseling met Paderborn die ook als reis kan worden opgevat) één
buitenlandse reis, dit betreft de reis naar Canterbury en Londen met 2 vwo+.
De andere buitenschoolse activiteit die genoemd is zijn internationale wiskunde wedstrijden waaraan de leerlingen
deelnemen (Kangoeroe en Olympiade).
Bovenbouw:
Er is geen sprake van digitale uitwisselingen. Er is één fysieke uitwisseling in de bovenbouw. In 4 havo en vwo gaan
20 leerlingen (die vooraf geselecteerd worden) op uitwisseling met een school in Antwerpen.
Er worden eendaagse internationale excursies georganiseerd bij Frans (Brussel, h4 en v5) , Duits (Aken, h4 en v5) en
tekenen (Gent, Brugge of Amsterdam, alle jaren).
Er worden ook meerdaagse reizen georganiseerd. Een opvallend punt is dat alleen de reis naar Londen en Oxford in
v5+ (waarbij leerlingen o.a. een universiteit bezoeken en een theater workshop volgen) en de reis naar Rome en
Ostia in v4 als buitenschoolse activiteit gerelateerd aan internationalisering genoemd worden. Waarschijnlijk is dit te
verklaren door het feit dat alleen deze twee reizen (in tegenstelling tot de reizen naar Berlijn, Praag, Toscane en
Barcelona) verbonden zijn aan een vak (namelijk Engels + en Latijn/Grieks).
Tenslotte kunnen ook de gastspreker van de EU (bij maatschappijwetenschappen), de bijeenkomst over Amnesty
International (bij maatschappijleer), de deelname aan de wiskunde Olympiade (verplicht) en de Kangoeroewedstrijd
(facultatief) en de culturele activiteiten (gerelateerd aan internationalisering) bij CKV als buitenschoolse activiteiten
worden gekenmerkt.
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Wereldburgerschap
Zoals in hoofdstuk 3 gedefinieerd gaat wereldburgerschap om de 'de internationale dimensie van betrokkenheid bij
de samenleving'. Deze dimensie is duidelijk te herkennen bij de volgende vakken/ activiteiten:
-

De moderne vreemde talen: het gaat hier namelijk niet alleen om de technische beheersing van de taal maar
ook over kennis van volk en cultuur.
Levensbeschouwing: hier gaat het vooral om het reflecteren op jezelf in relatie tot anderen (uit de hele
wereld).
Maatschappijleer, maatschappijwetenschappen: hier gaat het zowel om kennis als reflectie en het in
aanraking komen met de praktijk (bijvoorbeeld project Amnesty International).
Aardrijkskunde, geschiedenis: hier gaat het vooral om de kennis over verschillende landen en culturen en
hun geschiedenis, voornamelijk vanuit de kerndoelen en exameneenheden.
Filosofie, Latijn en Grieks: zowel reflectie als kennis over de samenleving en zijn oorsprong (bijvoorbeeld
over ‘het eigenen en het andere’ of over ‘standplaatsgebondenheid’).
Buitenschoolse activiteiten: het is moeilijk om te bepalen in hoeverre er sprake is van een internationale
dimensie van betrokkenheid in het geval van buitenschoolse excursies. In sommige gevallen is het duidelijker
aanwezig (zoals bij de uitwisseling met Paderborn in vwo 3+ of de uitwisseling met Antwerpen in havo en
vwo 4 met Model United Nations) dan bij anderen.

Maatwerk
Wanneer we de tabel bekijken valt op dat vrijwel alle activiteiten voor een heel leerjaar van toepassing zijn. De
uitzondering hierop vormen de activiteiten voor de + leerlingen maar binnen deze groep lijkt er ook weinig tot geen
sprake van maatwerk. De enige duidelijke vorm van maatwerk waarbij leerlingen de keuze hebben om een bepaald
talent te ontplooien betreffen de taalversterkingsprogramma’s.

Leerlijn
Zoals eerder gedefinieerd betreft een leerlijn een "beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, die naar
een bepaald einddoel leiden". Logischerwijs zit er samenhang tussen de door de overheid opgestelde kerndoelen en
is hier wel een leerlijn in te herkennen. Echter, de internationaliseringsactiviteiten die wij in de tabel hebben
weergegeven betreffen lang niet alleen de kerndoelen. Er is geen samenhang of leerlijn te herkennen in het
totaalplaatje van de activiteiten gerelateerd aan internationalisering op het NC.
Het feit dat er weinig vakoverstijgende activiteiten zijn en er dus ook weinig samenhang is tussen de vakken
versterkt dit. Het lijkt erop dat de leerlijnen vooral vakgebonden zijn, een samenhang in het gehele curriculum op
het gebied van internationalisering kunnen wij niet afleiden uit de tabel.

Taal
Op het NC worden van alle moderne vreemde talen taalversterkingsprogramma’s aangeboden.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ERK aangezien dit verwerkt zit in de methodes die gebruikt worden.
In de lessen is de doeltaal zo vaak mogelijk de voertaal, maar dit is vooral bij Engels duidelijk het geval(zeker op de
VWO+ afdeling waar alle leerlingen Cambridge examens afleggen).
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Programma’s van internationalisering in de praktijk
In dit hoofdstuk zullen we de verschillende programma’s van internationalisering beschrijven aan de hand van de
interviewresultaten. Hiermee geven we antwoord op deelvraag 2: Welke programma’s gebruiken andere scholen en
hoe zijn de ervaringen daarmee?
We hebben er voor gekozen om de resultaten van het CIE programma niet mee te nemen in deze analyse omdat de
school die dit gebruikt slechts 1 vak van CIE aanbiedt (Global Perspectives). De resultaten van de interviews zijn
verwerkt in schema’s zodat ze goed te vergelijken zijn. De volledige interviews zijn in de bijlagen te vinden.
De schema’s zijn ingedeeld op basis van de deelaspecten uit de checklist die in hoofdstuk 3 opgesteld is. Voor elk
deelaspect kunnen de programma’s een score behalen op een schaal van 1 t/m 4 (zie legenda hieronder)

Legenda
Geen tot nauwelijks sprake van

1

in enige mate sprake van

2
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3
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4
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Ja, dit is een van de vier thema’s van de UNESCO scholen.
De school is vrij om dit vorm te geven. Leerlingen kiezen voor een deel zelf hoe actief ze op dit
gebied zijn. Er is ook een leerling werkgroep. De enige verplichting ten aanzien van het
programma is dat de leerlingen minstens één keer op reis gaan.
Er is een netwerk. Het Hofstad Lyceum heeft goede contacten met andere UNESCO scholen.
De naam van UNESCO is wereldwijd bekend.
Op basis van de vier thema’s kunnen verschillende projecten en activiteiten georganiseerd
worden. Deze school heeft veel uitwisselingprogramma’s en samenwerkingen met
buitenlandse leerlingen. Verder nemen ze deel aan Munesco, Unesco dag en de Shell Eco
marathon. Er is weinig vakinhoudelijke koppeling met de UNESCO thema’s. Er worden soms
werkweken georganiseerd rondom de thema’s.
De school heeft nog geen duidelijke leerlijn rondom internationalisering.
Op deze school hebben ze drie taalverstekingsprogramma (Anglia, Goethe en IB Engels voor de
TTO leerlingen) (geen verplicht onderdeel UNESCO). Doeltaal-voertaal is in ontwikkeling. ERK
wordt gebruikt, maar het is lastig om de niveaus te bepalen.
Er is geen begeleiding van de docenten op het gebied van internationalisering. De coördinator
heeft een nascholing gevolgd tot coördinator internationalisering aan de Universiteit van
Groningen.
Er is een schooleigen certificaat, maar niet van UNESCO. Het is lastig om te bepalen wie dat
certificaat krijgt (meestal vijftien per jaar). Er kunnen ook certificaten voor
taalversterkingsprogramma’s behaald worden.
Er is één oriëntatie jaar. Pas na één jaar wordt er gekeken of de school een UNESCO certificaat
krijgt. Er is een coördinator voor de uitwisselingen en een coördinator voor UNESCO (200 uur)
en er zijn nog twee docenten die ook taken hebben op dit gebied.
Op deze school is een leerling werkgroep. Er hoeft geen bijdrage aan UNESCO betaald te
worden. Er zijn subsidies via ERASMUS + en VIOS (6.000). €)

DEELASPECT
PROGRAMMA
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IB (LAAR EN BERG, LAREN)
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4
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Er is weinig contact, alleen beperkt met 1 andere reguliere school in Haren die IB aanbiedt.
Het is een eis van IB maar in de praktijk zijn er weinig vakoverstijgende activiteiten. Het is
vooral curriculumgericht. Er zijn geen uitwisselingen. Excursies worden soms gekoppeld aan
één of twee vakken.
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4

TAAL

2

BEGELEIDING DOCENTEN
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3
3

PRAKTISCHE
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1

Het IB learner profile heeft een duidelijke leerlijn. Echter, de voorexamenklassen gaan over
op regulier onderwijs.
Literatuur is belangrijker bij de moderne vreemde talen dan in regulier onderwijs. Bij Engels
is doeltaal-voertaal, bij de andere moderne vreemde talen zoveel mogelijk. Er wordt niet
gewerkt met ERK. Er zijn geen taalversterkingsprogramma’s voor andere talen.
Een cursus Engels en een driedaagse IB training (voor alle docenten)
In VWO 4 behalen de leerlingen een MYP diploma. HAVO leerlingen krijgen geen IB diploma
omdat ze het programma niet afronden. Er zijn losse certificaten voor twee vakken in
VWO5/6
Er is een MYP coördinator. De
taken zijn verdeeld. Docenten hebben veel
verantwoordelijkheid voor het curriculum, methodes zijn zo min mogelijk leidend, dat levert
veel werk op. Er zijn 3 soorten inspecties: IB/CIS en de reguliere inspectie. De ouderbijdrage
bedraagt 900 euro per jaar. Niet alle docenten kunnen en/of willen met IB werken.

Wereldburgerschap is de essentie van IB. Het gaat om kritisch kijken en het is minder kennis
gestuurd
De leerlingen volgen hetzelfde programma. Er kan gedifferentieerd worden aan de hand van
de vier criteria van MYP. Beoordeling gebeurt op basis van deze criteria en dat geeft inzicht.

22

DEELASPECT
PROGRAMMA

/

ELOS (MENCIA DE MENDOZA, BREDA)

WERELDBURGERSCHAP

4

MAATWERK

1

NETWERK

3

VAKINHOUDELIJKE/
VAKOVERSTIJGENDE/
BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN
LEERLIJN

2

TAAL

3

BEGELEIDING DOCENTEN

2

CERTIFICATEN

2

PRAKTISCHE
UITVOERBAARHEID/KOSTE
N

3

2

22

35

Wereldburgerschap is het doel van ELOS. Dit wordt via EIO gemeten. Deze school besteedt
via o.a. de "Dag van de talen" en het “10 voor Europa" project aandacht aan
wereldburgerschap
In de onderbouw is deelname verplicht, in de bovenbouw een keuze (op deze school bestaat
ELOS alleen in de onderbouw). In de onderbouw nemen alle leerlingen deel aan dezelfde
activiteiten (behalve de uitwisseling, die is niet verplicht).
Er is een goed netwerk in Nederland. Er is twee keer per jaar een netwerkvergadering. Een
keer per jaar komen alle coördinatoren van ELOS bij scholen bij elkaar om nieuwe ideeën te
ontwikkelen of materiaal uit te wisselen.
In de praktijk is het voor deze school moeilijk om de projecten en de vakinhoud te koppelen
aan internationalisering. Echter, er zijn wel veel excursies en uitwisselingen. Soms zijn
activiteiten gekoppeld aan vakken.
Deze school geeft de leerlijn (in de onderbouw) weer d.m.v. een schooleigen afvink portfolio
(met name gericht op activiteiten, niet op doelen).
Op deze school hebben ze taalversterkingsprogramma’s voor Duits, Engels en Frans.
Doeltaal-voertaal wordt zoveel gebruikt en ERK ook.
Er is alleen begeleiding voor de coördinatoren (drie x per jaar, in de vorm van
bijeenkomsten).
Er zijn nu alleen schooleigen certificaten. Leerlingen kunnen certificaten van Goethe, DELF en
Cambridge behalen.
De coördinator krijgt 150-200 uur. Er is ook werkgroep waarvan een lid 50 uur krijgt en er
zijn uren voor de uitwisselingen. Ouders betalen mee aan de uitwisselingen. Er zijn subsidies
van Erasmus+ en VIOS. Deze school heeft internationale oriëntatie en het is opgenomen in
het beleidsplan.

De resultaten uit de schema’s hebben we naast elkaar gelegd en de belangrijkste bevindingen beschrijven we
hieronder.
Wanneer we de scores van de programma’s sec bekijken zien we geen verschil, alle programma’s scoren 22 punten
(van de 36 punten die maximaal behaald konden worden), de scores zijn wel verschillen opgebouwd:
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Wereldburgerschap: Op dit onderdeel scoren alle drie de programma’s hoog (4pt). Dit blijkt in de praktijk de
essentie van deze programma’s te zijn.
Maatwerk: in de praktijk blijkt dat dit bij geen van de programma’s echt aan de orde is. Veelal nemen de
leerlingen deel aan dezelfde activiteiten. Bij IB (2pt) kan er wel gedifferentieerd worden maar dit is zeer
docentafhankelijk. Bij UNESCO(2pt) kunnen de leerlingen zelf bepalen met welke uitwisselingen ze meedoen
maar voor andere activiteiten geldt dit minder. Bij Elos (1pt) volgt de hele onderbouw hetzelfde aanbod
(m.u.v. de uitwisseling). Het lijkt erop dat het aanbieden van een programma van internationalisering al een
hele opgave op zich is en dat scholen zich daarom tevreden stellen met het aanbieden van een programma
aan ofwel alle leerlingen, ofwel de gemotiveerde leerlingen, zonder daarin de mogelijkheid te bieden om een
persoonlijk programma samen te stellen.
Netwerk: het meest actieve netwerk lijkt het Elos (3pt) netwerk te zijn, dit is echter wel alleen in Nederland
actief. Hier worden ook bijeenkomsten door georganiseerd. Het UNESCO (2pt) netwerk heeft wel een
wereldwijd bereik maar daar is weinig contact mee. Het IB (1pt) netwerk is heel groot maar feitelijk is er
maar één andere school in Nederland die het op dezelfde manier aanbiedt en waar enig contact mee is.
Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/buitenschoolse activiteiten: op de UNESCO school (2pt) wordt de nadruk
vooral op de buitenschoolse activiteiten gelegd, van vakinhoudelijke of vakoverstijgende activiteiten is
nauwelijks sprake. Op de IB school (2pt) ligt de nadruk juist op de vakinhoudelijke activiteiten,
vakoverstijgende activiteiten zijn er nauwelijks en buitenschoolse activiteiten ook weinig. De Elos school
(2pt) heeft net als de UNESCO school moeite om de vakinhoud te koppelen aan internationalisering. Ook
vakoverstijgende activiteiten zijn er weinig.
Leerlijn: de UNESCO school (1pt) heeft nog geen leerlijn omtrent internationalisering omdat er eigenlijk nog
geen koppeling met de vakinhoud is. DE IB-school (4pt) heeft juist een duidelijke leerlijn d.m.v. het IB learner
profile. De Elos school (2pt) heeft poging tot het weergeven van een leerlijn gedaan d.m.v. een portfolio
maar dit richt zich vooral op het afvinken van activiteiten.
Taal: op de UNESCO (3pt) en de Elos (3pt) school worden taalversterkingsprogramma’s aangeboden en
worden pogingen ondernomen om doeltaal-voertaal te hanteren en ERK normen te gebruiken (dit gebeurt
nog in beperkte mate). Op de IB school (2pt) wordt bij Engels doeltaal-voertaal gehanteerd. Er wordt geen
gebruik gemaakt van ERK en er zijn geen taalversterkingsprogramma’s.
Begeleiding docenten: op de UNESCO school (1pt) is er geen specifieke begeleiding voor de docenten, op de
IB school (3pt) volgen de docenten een cursus Engels en een IB training en op de Elos school (2pt) is er
alleen begeleiding voor de coördinatoren.
Certificaten: Op de UNESCO en de Elos scholen (2pt) wordt een schooleigen certificaat uitgereikt en kunnen
de leerlingen certificaten behalen voor de taalversterkingsprogramma’s. Op de IB school (3) krijgen alleen de
vwo 4 leerlingen een MYP diploma en er losse certificaten voor vakken behaald worden.
Praktische uitvoerbaarheid/ kosten: de UNESCO school (4pt) geeft aan dat het qua kosten meevalt, er
moeten wel uren voor uitgetrokken worden. Een leerling werkgroep werkt mee aan de organisatie. De IB
school (1pt) geeft aan dat er veel verantwoordelijkheid is met betrekking tot het ontwikkelen van het
curriculum, de kosten zijn hoog en er zijn veel verschillende inspecties. De Elos school (3pt) geeft aan dat er
uren voor nodig zijn en dat het opgenomen is in het beleidsplan.

Interviews met Elos en UNESCO coördinatoren
In aanvulling op de interviews die we op de scholen hebben uitgevoerd hebben we ook de coördinatoren van de
programma’s van Elos en UNESCO geïnterviewd. Op deze manier kunnen de resultaten van de praktijkinterviews
genuanceerd worden.
Om te voorkomen dat we in herhaling vallen zullen wij hieronder enkel aangeven op welke punten er verschillen
bestaan tussen de praktijk en de ‘theorie’ (in dit geval de manier waarop de programma’s door de coördinatoren
worden beschreven).

Elos
-

-

-

-

-

Wereldburgerschap: geen verschil.
Maatwerk: in de praktijk is hier geen sprake van, maar dit is volgens de coördinator van Elos bij het Europees
Platform wel mogelijk omdat het programma door de school kan worden vorm gegeven.
Netwerk: geen verschil.
Vakinhoudelijke/vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten: in de praktijk is er weinig koppeling tussen
de vakinhoud en Elos. Volgens de coördinator is dit wel de bedoeling (80% van de vakken zou zich hiermee
bezig moeten houden) en ook heel goed mogelijk d.m.v. EIO en het CFEC dat bestaat uit vier domeinen (zie
hoofdstuk 3).
Leerlijn: in de praktijk wordt de leerlijn alleen duidelijk d.m.v. een afvink portfolio van activiteiten. Het is
eigenlijk de bedoeling dat de activiteiten een koppeling hebben met EIO en dat er op die manier een leerlijn
ontstaat.
Taal: de coördinator erkent dat doeltaal-voertaal in de praktijk lastig is. Er wordt wel ondersteuning
aangeboden in de vorm van Ling en taalassistentes. Op de bezochte school wordt geen Elos in de
bovenbouw gegeven en wordt dus ook geen module in een vreemde taal aangeboden.
Begeleiding docenten: in aanvulling op de begeleiding tijdens de bijeenkomsten zijn er ook modules op
www.internationalisering.nl over Elos, het schrijven van een beleidsplan etc. Er kan een gratis workshop
gegeven worden over e-twinning op school (minimaal tien deelnemers)
Internationaal erkende certificaten: de bezochte school was op dat moment nog niet gecertificeerd. Vanaf
het moment dat de school (na vier jaar) gecertificeerd is worden er ook officiële Elos certificaten uitgereikt.
Praktische uitvoerbaarheid/kosten: De netwerkbijdrage bedraagt € 2250. Er worden geen eisen gesteld wat
uren betreft. Er moet wel een beleidsplan worden geschreven. Op de bezochte school worden wel uren
gegeven.

UNESCO
-

-
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Wereldburgerschap: geen verschil.
Maatwerk: geen verschil.
Netwerk: volgens de beleidsmedewerker Onderwijs & Cultuur, wordt er hard aan gewerkt om het netwerk
breder te maken. Vanaf deze zomer maakt het UNESCO-scholennetwerk wereldwijd een nieuwe start. In de
praktijk wordt alleen het netwerk in Nederland benut en zijn er goede relaties.
Vakinhoudelijk/vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten: in de praktijk worden de vier UNESCO
thema’s enkel gekoppeld aan buitenschoolse activiteiten. De vakinhoudelijke/vakoverstijgende koppeling
ontbreekt in de praktijk. UNESCO biedt een kwaliteitskader waarmee de school die koppeling zou kunnen
maken.
Leerlijn: Er bestaat geen leerlijn van UNESCO (is in ontwikkeling). De bezochte school heeft geen leerlijn voor
internationalisering.
Taal: Taal is geen expliciet onderdeel van de eisen van UNESCO. Deze school biedt wel
taalversterkingsprogramma’s aan en maakt zoveel mogelijk gebruik van doeltaal-voertaal en ERK.

-

-
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Begeleiding docenten: Volgens UNESCO worden er bijeenkomsten (drie of vier keer per jaar) per school type
georganiseerd. Verder is er geen nascholing. Er worden wel contacten met andere UNESCO scholen
gefaciliteerd. De coördinator van deze school heeft zelf nascholing gevolgd.
Internationaal erkende certificaten: Er worden geen officiële certificaten gegeven. In de praktijk worden
certificaten uitgereikt maar zonder het UNESCO-logo. De school krijgt wel een UNESCO certificaat.
Praktische uitvoerbaarheid/kosten: In aanvulling op het praktijk interview werden er door
beleidsmedewerker nog een aantal punten genoemd: er moet een werkplan door de school geschreven
worden, waarin de school aangeeft welke activiteiten aansluiten op de thema’s van UNESCO, en de school
ontwikkelt een meerjarenplan. Verder wordt de school drie keer per jaar door een andere school bezocht. Er
wordt verwacht dat de docenten minimaal 100 uren krijgen.

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen wij de antwoorden op deelvraag 1 (Welke vakinhoudelijke, vakoverstijgende en
buitenschoolse activiteiten op het gebied van internationalisering bestaan er op het NC?) en 2 (Welke programma’s
gebruiken andere scholen en hoe zijn de ervaringen daarmee? ) naast elkaar leggen. De resultaten hiervan leiden tot
het antwoord op de hoofdvraag: Welk bestaand internationaliseringsprogramma sluit het best aan bij de visie en het
bestaande aanbod aan activiteiten van het NC?
De visie die we tijdens dit onderzoek in samenspraak met de directie van het NC hebben geformuleerd luidt als volgt:
“Het Norbertuscollege wil leerlingen betrokken maken bij de internationale samenleving. De leerlingen ontwikkelen
zich tot wereldburgers en hebben daarbij de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien en vergroten hiermee hun
kansen op de internationale studie-en arbeidsmarkt.”
Mede op basis hiervan hebben we een checklist ontwikkeld waarmee we de programma’s van internationalisering
hebben vergeleken, zowel op basis van literatuur als d.m.v. interviews. Ook het aanbod van het NC op het gebied
van internationalisering hebben we, voor zover van toepassing, met deze checklist geanalyseerd. Om misverstanden
te voorkomen merken wij op dat alle conclusies die nu volgen betrekking hebben op activiteiten die gerelateerd zijn
aan internationalisering (en dus niet in algemene zin).
Uit de analyse van het huidige aanbod op het NC bleek dat er vooral op vakinhoudelijk gebied redelijk veel
activiteiten zijn. Deze activiteiten zijn echter wel vooral bij de alfa en gamma vakken te vinden en vrijwel niet bij de
bèta vakken. Ook wereldburgerschap komt met name bij deze vakken aan bod. Er lijkt nog geen overkoepelende
leerlijn op het gebied van internationalisering te zijn en er gebeurt weinig op vakoverstijgend gebied. Buitenschoolse
activiteiten zijn er wel maar niet in alle jaren en ze zijn niet altijd vakgerelateerd. Van maatwerk is alleen sprake bij
de taalversterkingsprogramma’s.
Uit de vergelijking van de verschillende programma’s (zowel de literatuur als de praktijkinterviews en de interviews
met de coördinatoren van de programma’s) blijkt dat wereldburgerschap bij alle programma’s de essentie vormt.
Maatwerk is mogelijk maar lijkt in de praktijk lastig te realiseren. Elos heeft het meest actieve netwerk in Nederland,
maar UNESCO heeft een wereldwijd netwerk. IB is weinig actief op dit gebied. Bij alle programma’s wordt in theorie
verwacht dat de school zowel vakinhoudelijke, als vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten organiseert. In de
praktijk daarentegen, zien we dat er bij IB vooral de nadruk wordt gelegd op de vakinhoudelijke activiteiten terwijl
de onderzochte Elos en UNESCO scholen meer de nadruk leggen op de buitenschoolse activiteiten en de koppeling
met de vakinhoud moeilijker kunnen maken. Een leerlijn is vooral bij IB sterk aanwezig. IB heeft een geheel eigen
curriculum waarin het ‘learner profile’ centraal staat. Op de onderzochte Elos school bestond de leerlijn slechts uit
een afvinkportfolio, maar Elos werkt met het CFEC (Common Framework of Europe Competence, vier competenties,
zes niveaus), wat mogelijkheden biedt om dit uit te breiden tot een echte leerlijn. UNESCO is bezig met het
ontwikkelen van een leerlijn. Voor de onderzochte reguliere scholen (in dit geval de Elos en UNESCO scholen) is taal
een essentieel onderdeel van internationalisering. Deze scholen bieden taalversterkingsprogramma’s aan en werken
zoveel mogelijk met ERK en doeltaal-voertaal. Bij UNESCO is dit geen verplicht onderdeel, bij Elos is dit wel het geval.
Bij IB zijn taalversterkingsprogramma’s niet verplicht en deze worden door de onderzochte IB school ook niet
aangeboden. IB heeft een eigen curriculum en wordt grotendeels in het Engels onderwezen. Op het gebied van de
begeleiding van docenten bestaan er grote verschillen tussen de programma’s. IB biedt een sterk
trainingsprogramma aan voor alle docenten. Deze docenten moeten ook leren werken met een compleet ander
curriculum, een andere aanpak en taal. Bij UNESCO en Elos zijn er alleen bijeenkomsten voor coördinatoren en
rectoren. Elos heeft wel een aanbod van online modules en ze bieden workshops aan die op school kunnen worden
georganiseerd. Op het gebied van certificaten biedt alleen IB een internationaal erkend certificaat aan (voor vwo 4
leerlingen). Ook het IB Engels diploma dat in vwo 5 en 6 behaald kan worden is internationaal erkend. UNESCO en
Elos bieden geen internationaal erkende certificaten aan. Wanneer een Elos school gecertificeerd is kunnen
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bovenbouw leerlingen een officieel Elos certificaat behalen. Bij UNESCO is dit (nog) niet het geval. We hebben
kunnen constateren dat IB een volledig curriculum is en dus het bestaande curriculum vervangt. Volgens de
literatuur kan dit van klas één t/m zes maar op de onderzochte school werd alleen het MYP (Middle Years
Programma) aangeboden. Dat betekent dat leerlingen in havo 4/5 en vwo 5/6 overgaan op het reguliere
Nederlandse onderwijsprogramma. Naast het implementeren van een nieuw curriculum moeten alle docenten ook
geschoold worden in de IB didactiek en de Engelse taal. Een ander punt dat in overweging moet worden genomen is
het feit dat ouders op de onderzochte school 900 euro schoolgeld per jaar betalen (exclusief excursies). De school
heeft naast de reguliere onderwijsinspectie ook te maken met IB en CIS (Council of International Schools) inspecties.
Bij Elos en UNESCO zijn de kosten aanzienlijk lager. Bij Elos wordt een netwerkbijdrage gevraagd (2250 euro per
jaar), bij UNESCO niet. Bij Elos en UNESCO moet er een beleidsplan worden opgesteld en zijn er visitaties.
Als we al de bovengenoemde punten naast elkaar leggen komen we tot de conclusie dat UNESCO in dit stadium het
meest geschikte programma voor het NC is. De naam UNESCO geeft meteen een internationaal allure aan de school
en toont duidelijk aan dat NC wereldburgerschap hoog in het vaandel heeft staan. Internationalisering is slechts één
van de speerpunten uit het schoolplan. Als NC IB of Elos in wil voeren moet internationalisering eigenlijk het
belangrijkste speerpunt van het schoolplan zijn omdat deze programma’s (met name IB) veel eisen stellen.
Daarnaast denken wij dat IB niet aansluit bij de leerling populatie in Roosendaal vanwege de hoge kosten voor
ouders. Echter, Elos en UNESCO sluiten elkaar niet uit. Er kan voor gekozen worden om te starten met UNESCO en
dit later uit te breiden met Elos. Elos en UNESCO werken nauw samen en we kunnen dus ook gebruikmaken van de
ontwikkelde kaders van Elos.

40

Discussie (evaluatie en vooruitblik)
In de loop van dit onderzoek hebben we ons ontwikkeld op allerlei gebieden. We zijn erachter gekomen dat we
elkaar goed aanvullen en echt kunnen samenwerken. Samenwerken was voor ons meer dan het verdelen van de
taken, we stimuleerden elkaar om het beste uit onszelf naar boven te halen, om onze sterke punten te ontdekken en
te benutten. Deze samenwerking werd gefaciliteerd door de vaste middagen die in ons rooster vastgelegd waren om
aan dit onderzoek te besteden.
Het uitvoeren van dit onderzoek was voor ons geen zware opgave omdat het een onderwerp betrof dat wij
persoonlijk interessant vinden. Het is een heel breed onderwerp en daarom was het noodzakelijk om uitgebreid
literatuuronderzoek te doen zodat we een scherp kader voor ons onderzoek konden vormen.
Het onderzoek werd ondersteund door medewerkers van de AOS/Universiteit van Tilburg. Tijdens de
groepsbijeenkomsten kregen we o.a. uitleg over het opzetten van een onderzoek, mede aan de hand van het boek
‘Praktijkonderzoek in de school’ (Van der Donk en Van Lanen, 2014) . Dankzij deze ondersteuning hebben we heel
gestructureerd kunnen werken en volgden alle stappen van het onderzoek elkaar logisch op. We zijn hierdoor ook
anders gaan kijken naar onderzoeken, enquêtes en interviews, we kijken meer naar de ideeën die erachter zitten, we
zijn ons er meer van bewust dat alles onderbouwd moet zijn.
Ondanks het feit dat we gestructureerd werkten kom je er toch achter dat onderzoek doen een proces is, soms moet
je een stap terugzetten en dingen weer opnieuw bekijken, vaak vanuit een ander perspectief.
Dat perspectief speelde ook een rol bij het afnemen van de interviews. Tijdens de bezoeken aan andere scholen
kwamen we erachter dat we op het NC nog niet zo’n groot aanbod aan internationaliseringsactiviteiten hebben in
vergelijking tot de scholen die we bezochten.
Uiteraard liepen we ook tegen zaken aan die we in een volgend stadium misschien anders zullen moeten aanpakken.
Een van de punten die niet het gewenste resultaat op heeft geleverd is de inventarisatie van de
internationaliseringsactiviteiten op het NC. We ontdekten dat de vragen uit de enquête soms geen of onvolledige
antwoorden opleverden. Daarnaast is de enquête niet door alle secties ingevuld.
Een ander punt dat tegenviel was de planning van het onderzoek. We hebben ruim de tijd gekregen en genomen om
het onderzoek te plannen, dit heeft ons later ook zeker geholpen doordat de structuur heel duidelijk was. Echter, we
hadden weinig tijd voor het afnemen van alle interviews en enquêtes, het verwerken en analyseren van de
resultaten, het trekken van conclusies en het schrijven van een onderzoeksverslag.
Indien het NC onze aanbeveling ten aanzien van het kiezen van een programma van internationalisering ter harte
neemt zullen we volgend jaar vervolgonderzoek gaan uitvoeren en starten met het oriëntatiejaar voor UNESCO. Op
onderzoeksgebied zal dat betekenen dat we antwoord gaan geven op de vraag: Hoe kunnen we het UNESCO
programma op het NC implementeren? In de praktijk zal het ook betekenen dat we een werkplan gaan opstellen
conform de eisen van UNESCO (o.a. van het kwaliteitskader van UNESCO). Aangezien we in dit geval verder gaan
werken met de inventarisatie van de activiteiten op het gebied van internationalisering zullen we deze lijst moeten
aanvullen, eventueel d.m.v. van gesprekken. Deze activiteiten zullen we dan koppelen aan de thema’s van UNESCO.
Een ander belangrijk punt dat we zullen moeten betrekken bij ons onderzoek is het draagvlak onder de collega’s, hoe
gaan we dit creëren, hoe kunnen we de PLG hierbij gebruiken?
Het vervolgonderzoek zal eveneens onderbouwd moeten worden, we zullen bijvoorbeeld goed moeten kijken naar
de adviezen van het Europees Platform (ten aanzien van Onderwijs2032) of de Onderwijsraad (‘Internationaliseren
met ambitie’, 2016). Kortom, volgend jaar zullen we ons waarschijnlijk bezighouden met de manier waarop we
UNESCO kunnen implementeren en dit koppelen aan een vervolgonderzoek.
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Bijlagen
Bijlage 1: Interview Laar en Berg (IB)
Dinsdag 2 februari 2016 om 14.00 uur op Laar en Berg in Laren
Sannerijn Janssen, rector Laar en Berg (en twee docenten van Broklede in Breukelen)
Algemeen
1. Wat is de visie van jullie school op internationalisering? “Laar & Berg biedt internationaal georiënteerd
onderwijs in een uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen kansen krijgen hun individuele talenten
optimaal te benutten. Onze school biedt onderwijs op hoog niveau wat moet resulteren in een brede
ontplooiing van onze leerlingen. Zij worden gestimuleerd het maximale uit zichzelf te halen. Het
onderwijskundig doel is leerlingen op te voeden tot evenwichtige, competente jong-volwassenen.”
(http://public.atscholen.nl/scholen/voortgezet_onderwijs/lb/onderwijs/Paginas/Missie.aspx)
2. Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma? De school is in het verleden uit het TTO gestapt. De
school zag meer in de visie op internationalisering van IB dan van het Europees Platform. Het IB biedt een
complete, inclusieve, integrale aanpak van het onderwijs. Het hele curriculum, de hele lessentabel is gericht
op ‘global citizens’.
3. Hoe lang zijn jullie al bezig met dit programma? Vanaf 2001, 2003 geaccrediteerd, sinds dit schooljaar alle
brugklassen MYP.
4. Hoe lang heeft het geduurd om het programma te implementeren? Tot 2003 maar dus pas sinds dit jaar
schoolbreed.
Wereldburgerschap
5. Op welke manieren wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap binnen het programma? Het IBlearner profile bevat veel elementen die leerlingen tot ‘wereldburgers’ opleiden. Het wordt minder op
kennis gestuurd en leerlingen leren kritisch kijken. Er wordt niet alleen op schrift getoetst maar ook door
presenteren etc. het hele programma draait erom de leerlingen op te leiden tot wereldburgers.
6. Bemerken jullie hiervan veranderingen bij de leerlingen? Ja, absoluut, dat zit hem in de aanpak. Leerlingen
moeten veel presenteren, ze worden aangezet tot verder denken, de wereld erbij betrekken. Een onderdeel
van MYP is ‘Service as action’ , een soort maatschappelijke stage maar dan alle jaren lang. Leerlingen krijgen
de gelegenheid om maatschappelijk betrokken te zijn. Je merkt dat ze op een andere manier naar de wereld,
elkaar en hun leren kijken en dat ze daar profijt van hebben.
Maatwerk
7. Is er sprake van maatwerk of doen alle leerlingen hetzelfde programma? (zo ja, hoe) Het is heel inclusief, je
kan je lessen op allerlei manieren differentiëren maar leerlingen maken wel dezelfde toetsen op dezelfde
manier. De criteria van MYP zijn ‘vwo’ criteria. Je wordt op 4 criteria beoordeeld waardoor je inzicht krijgt in
je ontwikkeling. Er kan dus heel gepersonaliseerd gewerkt worden maar dat hangt ook af van de docent.
Leerlingen krijgen ook een rapport waarin je resultaten voor alle 4 de criteria per vak staan. Leerlingen
kunnen wel blijven zitten.
8. Is het voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan het programma? Sinds dit jaar wel.
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Netwerk
9. Bestaat er een netwerk rondom het programma? Er is een andere reguliere school die MYP aanbiedt, in
Haren. Verder bieden de internationale scholen in Nl dit aan (waaronder een school in Hilversum die deel
uitmaakt van hetzelfde bestuur als deze school).
10. Is er veel contact met het netwerk rondom het programma? Met de school in Haren is wel contact maar niet
veel, met de internationale scholen weinig.
11. Hoe komen jullie aan materiaal ten behoeve van het programma? Er worden wel methodes gebruikt maar
toetsen moeten omgevormd worden om te passen bij de IB criteria. Er wordt veel zelf gemaakt.
Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/ buitenschoolse activiteiten (samenhang)
12. Zijn er vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten in het programma ? Ja, niet heel
veel. Het is een eis van IB. Het past in de filosofie.
13. Hoe geven jullie die vorm? Zoveel mogelijk binnen de lessen, vanuit het curriculum, niet in aparte weken. Er
is contact tussen docenten om dit te bewerkstelligen. Soms zijn er wel dagen voor een activiteit of project.
14. Is er samenhang tussen deze activiteiten (ook onderling)? Veel IB elementen ook in de Nederlandse lessen.
15. Wat voor uitwisselingsprogramma’s hebben jullie? Geen. Er zijn wel internationale studenten op de school.
16. Hoe zijn de uitwisselingsprogramma’s tot stand gekomen? N.v.t.
17. Hoe passen de buitenlandse excursies en reizen binnen het programma? Dat verschilt. In de 3e en 4e zijn er
excursies die gekoppeld zijn aan 1 of 2 vakken. Dat wordt steeds meer voorbereid, de ene excursie meer dan
de andere. Er worden nu weer ideeën voor werkweken voor klas 4 verzameld waarbij er een link moet zijn
met een of meer vakken.
Leerlijn (samenhang)
18. Is er in de praktijk een doorlopende leerlijn te herkennen in het programma? Ja, het MYP programma richt
zich in rond het learner profile en daar zit een duidelijke leerlijn in. In de onderbouw worden meer vakken in
het Engels gegeven dan in de bovenbouw. In de voorexamenklassen gaan ze wel over op ‘gewoon’
onderwijs voor een havo/vwo diploma. Er kan dan alleen in de ‘gezamelijke’ vakken in het Engels les
gegeven worden omdat een groot deel van de leerlingen nog de ‘normale’ onderbouw heeft gevolgd.
Leerlingen en docenten moeten in de bovenbouw wennen (dat zal over een paar jaar als iedereen MYP doet
anders zijn).De bovenbouw wordt wel ervaren als rechttoe-rechtaan examenprogramma maar daar wennen
ze wel aan. In de bovenbouw kunnen nog wel IB-film en IB language and litterature gevolgd worden op
Diplome Programme niveau.
Taal (ERK, taalversterkingsprogramma’s)
19. Worden de talen anders onderwezen dan voorheen? Ja, bij IB is literatuur heel belangrijk, talen heten ook
‘language and litterature’. Bij Engels is doeltaal voertaal, bij andere talen zo veel mogelijk (is een uitdaging)
20. Wordt het onderwijs gekoppeld aan ERK? Nee
21. Bieden jullie taalversterkingsprogramma’s aan? Nee
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Begeleiding docenten
22. Is er bij de invoering van het programma scholing geweest voor de docenten? Ja, Engels voor docenten die
voor het eerst lesgeven aan MYP.
23. Worden er nascholingen georganiseerd door het programma? Trainingen voor Engels en in het tweede jaar
een IB-training (3-daags in het buitenland) en op aanvraag vaker. Er wordt veel materiaal aangeboden maar
je moet het wel zelf invullen.
Internationaal erkende certificaten
24. Wat voor certificaten behalen jullie leerlingen? (allemaal?) MYP certificaat voor de VWO 4 leerlingen,
daarvoor doen ze e-assessment. Ze doen minimaal voor 6 vakken e-assessment (wiskunde, Engels, een
andere mvt, individuals and society, gym, Nederlands, science). In 5 en 6 vwo kunnen ze voor 2 losse vakken
een certificaat behalen van het diplome programme. Havo leerlingen halen geen officieel document voor het
MYP maar de school wil wel samen met de school in Haren en IB een ‘school based certificate’.
Praktische uitvoerbaarheid & kosten
25. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van dit programma (hoeveel fte)? Er is
een MYP coördinator en verder zijn taken verdeeld over veel docenten. Geen idee van aantal fte omdat het
geïntegreerd is in allerlei taken.
26. Wat zijn jullie ervaringen met de uitvoerbaarheid van het programma? MYP is een curriculum framework. Ze
stellen wel eisen aan uren binnen vakgebieden maar vakken kunnen zelf gekozen worden. Inhoudelijk in
MYP weinig eisen. Er wordt veel gevraagd aan docenten, je bent verantwoordelijkheid voor je eigen
curriculum. Er worden wel methodes gebruikt maar die zijn zo min mogelijk leidend. Bij sommige vakken nog
wel. Docenten moeten zelf zogenaamde ‘units’ ontwikkelen. Docenten krijgen nu nog niet meer tijd voor de
lesvoorbereiding maar daar wordt wel over nagedacht omdat de school wil dat alle ‘units’ goed beschreven
staan in een digitale leeromgeving (nu nog atlas, in de toekomst wellicht ManageBac van IB). Er is een
normale klasgrootte. HAVO/VWO zit door elkaar, na de derde ga je of naar de HAVO of je doet nog een jaar
MYP en gaat dan naar VWO 5. Er wordt gewerkt met een uitgestelde profielkeuze. Het voorbereiden kost
veel tijd en werk. Er is ook veel voorbereiding gemoeid met de inspectie door IB, CIS (Council of International
Schools) en de ‘reguliere’ inspectie.
27. Hoe financiert de school het programma en de extra uren voor de docenten? (ouderbijdrage?
Subsidie?) 900 euro per jaar ouderbijdrage inclusief werkweek en alle excursies en een chromebook. Ze
krijgen ook geld van de overheid want het is geen particuliere school.
28. Hoe is het draagvlak voor dit programma binnen de school? Bijna iedereen heeft een MYP-klas. Ze hebben
het rustig opgebouwd. Er is weerstand, nog steeds. Er zijn docenten die liever niet op MYP lesgeven. Het
begon met een clubje van 10/12 enthousiaste mensen dat het MYP opzette en dat is steeds groter
geworden. Er zijn gesprekken met docenten geweest die zich ook zorgen maakten over hun baan. Er zijn ook
enkele docenten die wellicht niet door willen gaan op deze school vanwege de ontwikkeling van de school.
Bij sollicitaties wordt ook duidelijk gemaakt dat het een MYP school is.
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Bijlage 2: Interview Mencia de Mendoza Lyceum (Elos)
Donderdag 28 januari 2016 om 14.00 uur op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda
Jolanda Rompa-Huijboom, coördinator ELOS en een afdelingscoördinator.

1.

2.

3.
4.

Algemeen
Wat is de visie van jullie school op internationalisering? “Mencia de Mendoza wil leerlingen helpen bij het
zoeken en 'verleggen' van hun grenzen: letterlijk en figuurlijk. Omdat wij een internationale oriëntatie
hebben gaan we graag de grenzen over, maar we dagen je ook uit die grenzen op te zoeken op sociaal en
intellectueel gebied.” (http://mencia.mwp.nl/Mendoza/Onzeschool/Missieenvisie/tabid/316/Default.aspx)
In Breda is afgesproken dat elke school zich op een bepaald gebied profileert. Het Mencia de Mendoza
profileert zich op internationalisering.
Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma? Elos was de meest complete vorm van
internationalisering dus niet alleen op het gebied van talen maar ook met andere vakken. Ze hadden eerst
TTO en met Elos kunnen ze aan alle leerlingen iets extra’s bieden.
Hoe lang zijn jullie al bezig met dit programma? In 2008-09 zijn ze opgestart
Hoe lang heeft het geduurd om het programma te implementeren? Ongeveer 5 jaar.

Wereldburgerschap
5. Op welke manieren wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap binnen het
programma? Uitwisseling, dag van de talen, les zelf (geen concrete voorbeelden)f, 10 voor Europa.
6. Bemerken jullie hiervan veranderingen bij de leerlingen? Het wordt duidelijker. Het is logischer waarom de
leerlingen de activiteiten doen. Ze kunnen niet precies aangeven of er echt een verandering is. Ze proberen
de leerlingen bewust te laten worden van verschillende culturen d.m.v. activiteiten. Ze geven hier ook aan
dat ze het belangrijk vinden dat de leerlingen in contact komen met bedrijven i.v.m. hun toekomst.
Maatwerk
7. Is er sprake van maatwerk of doen alle leerlingen hetzelfde programma? (zo ja, hoe) In de onderbouw doen
alle leerlingen hetzelfde.
8. Is het voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan het programma? In de onderbouw wel. Niet de
uitwisseling, deze is niet verplicht. Ze willen ook een kans bieden aan de leerlingen die niet op uitwisseling
kunnen of willen gaan via e-twinning.
Netwerk
9. Bestaat er een netwerk rondom het programma? Er bestaat een netwerk , met wie ze goed samen kunnen
werken.
10. Is er veel contact met het netwerk rondom het programma? Twee keer per jaar netwerkvergadering
(workshops ,enz.) een keer per jaar komen ze bij elkaar om nieuwe ideeën te ontwikkelen of materiaal uit te
wisselen.
11. Hoe komen jullie aan materiaal ten behoeve van het programma? Ze hebben veel contact met andere
scholen.
Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/buitenschoolse activiteiten (samenhang)
12. Zijn er vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten in het programma : er zijn
vakoverstijgende projecten maar die zijn niet gekoppeld aan internationalisering. Er is een ‘ Dag van de
talen’. Soms zijn activiteiten gekoppeld aan vakken en excursies, maar niet altijd.
13. Hoe geven jullie die vorm? De leerlingen maken een portfolio ( op papier) ze krijgen een map waarin ze
documenten stoppen zoals: brieven en verslagen van activiteiten . Er wordt geen cijfer gegeven, maar alles
wordt afgevinkt.
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14. Is er samenhang tussen deze activiteiten (ook onderling)? Niet altijd maar ze proberen wel samenhang te
creëren.
15. Wat voor uitwisselingsprogramma’s hebben jullie? Er zijn verschillende uitwisselingen. Niet alle leerlingen
gaan op uitwisseling, het is niet verplicht (vanwege de kosten). Elos zou willen dat 80% van de leerlingen
deelneemt aan een uitwisseling dat is niet het geval. Leerlingen gaan soms naar gastgezinnen. Ze hebben
vaste partnerscholen met wie ze uitwisselingen organiseren. Deze partnerscholen zijn vaak via via gevonden.
16. Hoe zijn de uitwisselingsprogramma’s tot stand gekomen? In TTO waren deze programma’s er al en nu
wordt het uitgebreid.
17. Hoe passen de buitenlandse excursies en reizen binnen het programma? De leerlingen moeten altijd een
stukje voorbereiden voor de reis of iets vertellen over de reis.. De reizen worden niet gekoppeld aan vakken
maar vaak wel aan een thema.
Leerlijn (samenhang)
18. Is er in de praktijk een doorlopende leerlijn te herkennen in het programma? In de onderbouw is er wel een
duidelijke leerlijn van internationalisering (dankzij het portfolio) maar in de bovenbouw niet meer. Het is een
leerlijn die gebaseerd is op activiteiten maar deze is niet gekoppeld aan doelen.
Taal (ERK, taalversterkingsprogramma’s)
19. Worden de talen anders onderwezen dan voorheen? Er wordt steeds meer doeltaal-voertaal gebruikt.
20. Wordt het onderwijs gekoppeld aan ERK? Alleen wat in de methodes wordt aangegeven.
21. Bieden jullie taalversterkingsprogramma’s aan? Ja Duits, Engels en Frans. Het is een keuze binnen Elos en de
leerlingen krijgen een extra uur les om dit te doen. Het is niet verplicht.
Begeleiding docenten
22. Is er bij de invoering van het programma scholing geweest voor de docenten? De Elos-coördinator overlegt
met de vakcoördinatoren om te kijken wat er per vak binnen Elos gedaan moet/kan worden.
23. Worden er nascholingen georganiseerd door het programma? Ja, maar alleen voor de coördinator.
Internationaal erkende certificaten
24. Wat voor certificaten behalen jullie leerlingen? (allemaal?) Geen officieel certificaat van Elos maar wel van
de school. Leerlingen kunnen ook certificaten behalen voor DELF, Goethe en Cambridge.

25.

26.

27.

28.

Praktische uitvoerbaarheid &kosten
Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van dit programma (hoeveel fte)? Er is
een coördinator die per jaar 150- 200 uren krijg. Een lid van de werkgroep krijgt 50 uur. Voor uitwisselingen
worden ook uren gegeven.
Wat zijn jullie ervaringen met de uitvoerbaarheid van het programma? Positief maar het kost tijd om alles
goed voor elkaar te krijgen en ze weten nog niet of ze Elos in de bovenbouw voort gaan zetten. Het
aanvragen van subsidies is veel werk. Het is heel belangrijk op tijd alles subsidies aan te vragen.
Hoe financiert de school het programma en de extra uren voor de docenten? (ouderbijdrage? Subsidie?) Ze
proberen subsidies aan te vragen via het Europees Plattform ( Erasmus+ en Vios). Ouders betalen mee aan
uitwisselingen.
Hoe is het draagvlak voor dit programma binnen de school? De directie staat er achter. Het is opgenomen in
het beleidsplan en het is ook logisch voor de docenten omdat deze school een internationaal profiel heeft.

Bijlage 3 : Interview Antonius College Gouda (CIE: Global Perspectives)
Donderdag 19 februari, 16.00 uur (telefonisch)
Ward Kint, docent Global Perspectives
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1.

2.
3.
4.

Algemeen
Wat is de visie van jullie school op internationalisering? "Wat ooit ver leek is nu dichtbij,. Wat eens waar was
is alweer achterhaald. Jouw toekomst ligt in een wereld die steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daar
bereiden we je heel goed op voor" (brochure Antonius College 2015-2016)
Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma? N.v.t (geen programma maar vak)
Hoe lang zijn jullie al bezig met dit programma? Hoe lang heeft het geduurd om het programma te implementeren? -

Wereldburgerschap
5. Op welke manieren wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap binnen het programma? Global
Perspectives leert de leerlingen vooral kritisch denken en thema's vanuit een breder perspectief bekijken.
Het draait om kritisch denken en academische vaardigheden.
6. Bemerken jullie hiervan veranderingen bij de leerlingen? Wel op het gebied van kritisch denken, niet op het
gebied van kennis van de wereld omdat het vak zich daar niet op richt.
Maatwerk
7. Is er sprake van maatwerk of doen alle leerlingen hetzelfde programma? (zo ja, hoe) Alleen leerlingen die in
de bovenbouw van het VWO TTO volgen. TTO wordt in de bovenbouw in afgeslankte vorm aangeboden (ze
halen niet de norm van het aantal lessen dat in het Engels moet worden gegeven). I.p.v. het vak
maatschappijleer. Het vak bestaat uit Global Perspectives (met 3 toetsen in vwo 5) en het IRR (Independent
Research Report). Het IRR kan het PWS vervangen.
8. Is het voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan het programma? Netwerk N.v.t (geen programma maar vak)
Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/buitenschoolse activiteiten (samenhang) n.v.t.
Leerlijn (samenhang) N.v.t (geen programma maar vak)
Taal N.v.t (geen programma maar vak)
Begeleiding docenten
9. Is er bij de invoering van het programma scholing geweest voor de docenten? Deze docent heeft een cursus
kritisch denken in Oxford gevolgd. De docenten zijn allemaal ook TTO docenten en hebben daar dus
cursussen voor gevolgd.
10. Worden er nascholingen georganiseerd door het programma?Internationaal erkende certificaten
11. Wat voor certificaten behalen jullie leerlingen? (allemaal?) Pre-U certificate
Praktische uitvoerbaarheid & kosten
12. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van dit programma (hoeveel fte)?
Meerdere docenten krijgen een aantal uur per week om lessen te verzorgen.
13. Wat zijn jullie ervaringen met de uitvoerbaarheid van het programma? N.v.t (geen programma maar vak)
14. Hoe financiert de school het programma en de extra uren voor de docenten? (ouderbijdrage? Subsidie?)
Maakt onderdeel uit van TTO (ouderbijdrage).
15. Hoe is het draagvlak voor dit programma binnen de school? -

Bijlage 4: Interview Hofstad Lyceum Den Haag (UNESCO)
Dinsdag 5 april om 14.00 uur op het Hofstad Lyceum in Den Haag.
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Wim van Nispen, docent Nederlands en coördinator internationalisering, 1 leerling (Wihem) die actief is in de
UNESCO leerlingengroep van de school.

1.

2.

3.
4.

Algemeen
Wat is de visie van jullie school op internationalisering? Als UNESCO-school geeft Hofstad Lyceum met
diverse, vaak internationale programma’s op het gebied van cultuur, duurzaamheid en tolerantie invulling
aan het UNESCO-schoolprofiel.
Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma? Geprofileerd op techniek en internationalisering vanuit
concurrentiepositie. Er werden al volop activiteiten georganiseerd maar er werd een ‘koepel’ gezocht om het
vorm te geven. Ze zijn eerst ELOS school geworden. De standaarden van ELOS zijn heel uitgebreid. De
natuurprofiel leerlingen op deze school konden daar niet aan voldoen. Ze vonden dat ze hun ei op het
gebied van normen en waarden beter kwijt konden bij UNESCO. Het is makkelijk om de 4 thema’s van
UNESCO te koppelen aan de internationaliseringsactiviteiten die de school heeft. Een ander voordeel is dat
iedereen UNESCO kent en weinig mensen ELOS.
Hoe lang zijn jullie al bezig met dit programma? Sinds 2002 internationale contacten maar pas sinds..
UNESCO school.
Hoe lang heeft het geduurd om het programma te implementeren? Het is nog niet volledig
geïmplementeerd.

Wereldburgerschap
5. Op welke manieren wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap binnen het programma?
Wereldburgerschap is een van de thema’s van UNESCO en de school bevindt zich in Den Haag, stad van
vrede en recht dus daar is heel veel mee te doen.
6. Bemerken jullie hiervan veranderingen bij de leerlingen? Dat kunnen ze nog niet aantonen. Daar willen ze
wel aandacht aan gaan besteden d.m.v. de certificaten. De contacten zijn de manier waarop de leerlingen
wereldburgerschap echt leren. Volgens de leerlinge leer je heel veel van de uitwisselingen. Ze heeft ook nog
veel contact met buitenlandse leerlingen.
Maatwerk
7. Is er sprake van maatwerk of doen alle leerlingen hetzelfde programma? (zo ja, hoe) De leerlingen in de
leerlingenwerkgroep doen veel meer dan andere leerlingen. Leerlingen kiezen voor een deel zelf hoe actief
ze op dit gebied zijn. Bij sommige uitwisselingen zijn gekoppeld aan een vak. De uitwisselingen zijn met
kleine groepen. Leerlingen moeten wel gemotiveerd zijn en dit aantonen. Leerlingen die aan uitwisselingen
deelnemen moeten op overgaan staan. Bijna alle leerlingen doen wel een keer mee aan een uitwisseling.
8. Is het voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan het programma? Iedere leerling moet een keer op reis
gegaan zijn (niet per se een uitwisseling).
Netwerk
9. Bestaat er een netwerk rondom het programma? Ja
10. Is er veel contact met het netwerk rondom het programma? Ze visiteren elkaar en er is veel contact. 4 à 5
keer per jaar bijeenkomsten. Ook contact met InHolland (Hogeschool). UNESCO scholen bestaan niet alleen
in het VO maar ook in het PO en HO.§
11. Hoe komen jullie aan materiaal ten behoeve van het programma?

Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/ buitenschoolse activiteiten (samenhang)
12. Zijn er vakinhoudelijke, vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten in het programma? Ja bijvoorbeeld
de Shell Eco marathon, de uitwisselingen, MUNESCO, en de UNESCO-dag.
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13.
14.
15.
16.
17.

De leerling merkt in de lessen weinig van de UNESCO thema’s. Er wordt soms wel voorbereid op de
uitwisselingen. Volgens Wim van Nispen is dat ook 1 van de punten waar naar aanleiding van de visitatie aan
gewerkt moet gaan worden. Ze gaan nu inventariseren wat er al gebeurt en hoe ze dat kunnen oormerken.
Ze willen bepaalde vakken gaan koppelen aan de thema’s.
Een van de eisen van UNESCO is aandacht besteden aan het internationale dag. Op het Hofstad Lyceum is dat
de Internationale dag van de Tolerantie.
Hoe geven jullie die vorm? Soms in een werkweek en ook door het jaar heen.
Is er samenhang tussen deze activiteiten (ook onderling)? Niet aantoonbaar.
Wat voor uitwisselingsprogramma’s hebben jullie? 5 à 10 verschillende programma’s over de hele wereld
met workshops en veel contact, samenwerkingen met buitenlandse leerlingen.
Hoe zijn de uitwisselingsprogramma’s tot stand gekomen? Vanuit een soort beurs in Duitsland in 2002. Daar
zijn veel contacten gelegd. Vanuit het ene project ontstaat ook weer het andere.
Hoe passen de buitenlandse excursies en reizen binnen het programma? Tijdens de ‘toeristische’ reizen
proberen ze ook contact te leggen. Bijvoorbeeld tijdens de Barcelona reis wordt een school bezocht.

Leerlijn (samenhang)
18. Is er in de praktijk een doorlopende leerlijn te herkennen in het programma? Nee dat moet nog opgebouwd
worden.
Taal (ERK, taalversterkingsprogramma’s)
19. Worden de talen anders onderwezen dan voorheen? Nee
20. Wordt het onderwijs gekoppeld aan ERK? Ja, er wordt door 1 collega bepaald welk niveau de leerlingen
hebben. Alle taaldocenten hebben cursussen gehad. Het is nog wel lastig om te bepalen welk niveau een
leerling heeft.
21. Bieden jullie taalversterkingsprogramma’s aan? Anglia (voor iedereen), Goethe, TTO, IB Engels (voor de TTO
leerlingen)
Begeleiding docenten
22. Is er bij de invoering van het programma scholing geweest voor de docenten? Nee, Wim van Nispen heeft
zelf alle docenten voorlichting gegeven. Hij heeft wel aan de Universiteit van Groningen een nascholing
gevolgd tot coördinator Internationalisering (van het Europees Platform).
23. Worden er nascholingen georganiseerd door het programma? Nee
Internationaal erkende certificaten
24. Wat voor certificaten behalen jullie leerlingen? (allemaal?) De taalcertificaten en een UNESCO certificaat
vanuit de school, lastig om te bepalen wie dat krijgt (meestal 15 per jaar).
Praktische uitvoerbaarheid & kosten
25. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de coördinatie en de uitvoering van dit programma (hoeveel fte)? Er is
ook een leerlingenwerkgroep van 6 leerlingen die meehelpen met de organisatie van activiteiten en
uitwisselingen. Er is daar een speciale coördinator voor. E. is ook nog een andere coördinator van UNESCO.
De leerlingenwerkgroep vergadert 1 keer per week.
Wim van Nispen krijgt 200 uur, 3 andere collega’s krijgen ook uren (waarvan 1 ook coördinator is).
26. Wat zijn jullie ervaringen met de uitvoerbaarheid van het programma? Goed te doen omdat de eisen niet
heel streng zijn. Het is nog wel een werk om aan te tonen hoe er aandacht besteed wordt aan de thema’s en
om een leerlijn op te bouwen.
27. Hoe financiert de school het programma en de extra uren voor de docenten? (ouderbijdrage? Subsidie?)
ERASMUS + subsidies en VIOS subsidies (max. 6000 per jaar, wordt verdeeld over de verschillende projecten)
maar niet voor dezelfde projecten.
51

28. Hoe is het draagvlak voor dit programma binnen de school? Van de 100 docenten werken er zeker 50 mee
aan het UNESCO profiel. Niet iedereen omarmde het programma meteen. De laatste jaren zijn er bewust
mensen aangenomen die iets hebben met dit profiel.

Bijlage 5: Interview UNESCO
Donderdag 7 april om 13:00 op het kantoor van UNESCO in Den Haag
Cornelieke de Klerk, Interim beleidsmedewerker Onderwijs & Cultuur
Cursief: opmerkingen van Cornelieke de Klerk via de mail naar aanleiding van notulen en een ontmoeting die zij na
dit gesprek had met Sabine Detzel, de nieuwe coördinator van UNESCO-scholen wereldwijd.
Wereldburgerschap
UNESCO scholen werken rondom 4 thema’s waarvan wereldburgerschap er 1 is. UNESCO biedt een breed kader, het
is niet gedetailleerd. Er worden vanuit UNESCO geen eisen gesteld. De school is vrij om dit thema vorm te geven.
Er worden geen harde eisen gesteld waarop de school wordt afgerekend maar er wordt wel toezicht gehouden dat
een school het UNESCO-profiel voldoende in praktijk brengt. Een school moet minstens aandacht besteden aan twee
van de vier thema’s. Een school is vrij om te kiezen welke van de thema’s dit zijn.

Maatwerk
Het is aan de school om vorm te geven aan de 4 UNESCO thema’s. Er worden geen eisen gesteld wat betreft
maatwerk.
Netwerk
Het netwerk van UNESCO scholen in Nederland heeft vrij goede contacten. Er bestaat een website waarop je alle
internationale UNESCO scholen kunt vinden zodat je daar contact mee kan zoeken voor uitwisselingen. Er is echter
weinig samenwerking met de internationale UNESCO scholen. Het netwerk is zich in Nederland slechts sinds een
aantal jaren echt inhoudelijk aan het ontwikkelen. In het buitenland is een UNESCO school vaak alleen een naam, er
is vaak nog geen inhoud aan verbonden.
Het netwerk van UNESCO in Nederland is aan het groeien. Er zijn volop ideeën over wat er verbeterd kan worden
maar er is maar 1 medewerker in Nederland en 2 op het hoofdkantoor in Parijs, het kost dus tijd
Vorige week ben ik op bezoek geweest bij de coordinator van het UNESCO-scholennetwerk, Sabine Detzel, in Parijs.
Dit was een zeer positief bezoek. De huidige coordinator is relatief nieuw en heeft een totaal andere werkwijze dan
haar voorganger. Momenteel wordt het UNESCO-scholen bestand bijgewerkt en gedigitaliseerd. Deze zomer zal het
platform online gaan, via dit platform kunnen scholen wereldwjid direct contact met elkaar zoeken.
De digitalisering gaat gepaard met meer specifieke en eenduidige richtlijnen voor het UNESCO-school profiel zodat er
wereldwijd meer eenheid komt in het netwerk Wanneer deze richtlijnen zijn ontwikkeld zal het materiaal dat wordt
aangeboden meer worden toegespitst op onderwijstype. Eveneens zullen er regionale bijeenkomsten georganiseerd
worden voor UNESCO-scholen en coordinatoren. Kortom, deze zomer zal het UNESCO-scholennetwerk wereldwijd een
nieuwe (kick)start maken. Sabine Detzel zal ook komen spreken bij de UNESCO-scholendag op 5 oktober.

Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/ buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Dit verschilt per school. UNESCO biedt een kwaliteitskader en daarin wordt van de school gevraagd dat de 4 thema’s
in vakinhoudelijke/ vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten naar voren komen. In de praktijk zijn veel
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scholen nog niet zover met het integreren van de thema’s in verschillende activiteiten*. Er zijn ook erg grote
verschillen. De school moet wel kunnen aantonen op welke wijze er aandacht aan de 4 thema’s wordt besteed maar
dit hoeft niet noodzakelijkerwijs d.m.v. een portfolio**.
* Hier bedoelde ik de integratie van de UNESCO-thema’s in het volledige curriculum. Er worden wel heel veel
verschillende activiteiten georganiseerdop verschillende thema’s.
** Hier wordt wel over nagedacht en zal ter sprake komen tijdens de UNESCO-scholendag van 5 oktober.
Leerlijn (samenhang)
Er is geen leerlijn ontwikkeld door UNESCO. Er bestaat een kwaliteitskader dat door SLO in opdracht van de
Nationale UNESCO Commissie ontwikkeld is. Hierin wordt wel gevraagd dat de activiteiten over de gehele
schoolloopbaan verspreid worden. De school heeft de vrijheid om een leerlijn te ontwikkelen
Op internationaal niveau wordt deze momenteel dus wel ontwikkeld.
Taal
Taal is geen expliciet onderdeel van het kwaliteitskader, er worden dus geen eisen gesteld aan de manier waarop het
taalonderwijs wordt vormgegeven.
- ERK
Het is geen voorwaarde om met ERK te werken.
Begeleiding docenten
Er zijn algemene bijeenkomsten per school type. Het VO komt 3 of 4 keer per jaar bij elkaar.
Deze bijenkomsten vinden plaats op de UNESCO scholen zodat de deelnemers kunnen zien wat de andere scholen
doen. Het netwerk groeit en de dynamiek van de overleggen is aan het veranderen. In de toekomst worden er
misschien bijeenkomsten rondom een thema gepland. UNESCO is bezig met de verbetering van de inhoud van de
bijeenkomsten zodat deze nuttiger voor de deelnemers kunnen worden.
Er wordt op dit moment geen scholing of extra ondersteuning aan docenten gegeven. Er worden wel contacten met
andere UNESCO scholen gefaciliteerd zodat de scholen elkaar kunnen helpen.
Momenteel ben ik in gesprek met organisaties die training kunnen aanbieden. Er is momenteel een introducerende
module voor nieuwe/geïnteresseerde scholen zie www.internationalisering.nl
Draagvlak
Het is aan de scholen zelf om het draagvlak te creëren, er worden geen workshops o.i.d. georganiseerd.
De trainingen van relevante organisaties dienen wel ter vergroting van het draagvlak ook op scholen. Het is ook
mogelijk om direct aan de coördinator om ondersteuning te vragen. Dat er een basis draagvlak is op een school is wel
van belang.

Certificaten
Er worden alleen schooleigen certificaten gegeven zonder het UNESCO-logo. Er wordt wel over nagedacht om
UNESCO certificaten voor leerlingen te gaan ontwikkelen. De school krijgt wel een officieel certificaat vanuit Parijs.

Praktische uitvoerbaarheid
- Gang van zaken:
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Het eerste jaar is een oriëntatie jaar. Eerst moet de school een werkplan schrijven waarin de school aangeeft welke
activiteiten aansluiten op de thema’s van Unesco en de school ontwikkeld een meerjarenplan.
Dit plan wordt bekeken door andere scholen en na 1 jaar wordt er gekeken of dit werkplan in de praktijk goed
uitpakt en wordt besloten of de school een UNESCO certificaat krijgt.
De school wordt elke 3 jaar bezocht door andere scholen om te kijken of ze aan de eisen van UNESCO scholenprofiel
voldoen.
- Kosten
Er wordt geen bijdrage gevraagd. Er moet wel uren voor de docenten zijn. Ze vragen minimaal 100 uren per docent.
Subsidies: Erasmus+ /VIOS.

Bijlage 6: Gesprek Elos bij EP/Nuffic
Donderdag 18 februari om 14.00 uur in Den Haag op het kantoor van EP/Nuffic
Willemijn Balk, Suzan van Dieren : coördinatoren Elos
Algemeen
Verschillende programma’s: TTO/Elos/NIVO/LinQ/ taalassistenten:
TTO is tweetalig en vraagt veel van docenten en een grote investering. Bij TTO wordt ook aandacht besteed aan EIO
maar de tweetaligheid is het belangrijkst. Bij Elos is taal een onderdeel van internationalisering. Wereldburgerschap
is het doel. NIVO is een netwerk voor scholen die zich bezighouden met internationalisering op een basisniveau en
die niet aangesloten zijn bij een programma. Hert is een soort netwerk voor die scholen. Sommige scholen doen
eerst een jaar NIVO voor ze aan Elos starten. Linq is een nascholingsprogramma voor talendocenten (Frans en Duits),
kan onderdeel zijn van Elos. Dit wordt gesubsidieerd, deelname is gratis (reis misschien niet). Er kunnen ook
taalassistenten worden ingezet bij Duits en Frans.
Wereldburgerschap
Dit is echt het doel van Elos en daar draagt EIO aan bij. Dat wordt dus (voor zover meetbaar) getoetst middels EIO.
Maatwerk
In de onderbouw is het voor een hele afdeling verplicht, in de bovenbouw een keuze. Er is wel veel vrijheid in hoe je
het precies vormgeeft en daar kan dus ook mee gedifferentieerd worden.
Netwerk
Er zijn 39 Elos scholen op het moment. Er is pas 1 school gecertificeerd. Daar zijn ze pas een paar jaar mee bezig. Alle
scholen streven hier wel naar. Vanaf het moment dat je aanvraag voor Elos is goedgekeurd mag je je een Elos school
noemen. Het Elos netwerk in het buitenland is niet meer actief omdat de subsidie daarvoor gestopt is. De contacten
zijn er nog wel. Uitwisselingen van materialen vindt plaats op Yammer maar dat gebeurt mondjesmaat. Tijdens
netwerkvergaderingen gebeurt dat wel veel.
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Vakinhoudelijke/vakoverstijgende/ buitenschoolse activiteiten (samenhang)
Elos is gebaseerd op de pijlers van figuur 2

Figuur 1: pijlers Elos 1

-

EIO in de lessen /CFEC

Een groot aantal van de vakken (80%) doet mee aan de internationalisering. Er moet in de lesinhoud regelmatig
aandacht aan worden besteed. Bij de exacte vakken is het soms minder de vakinhoud maar meer de manier waarop
ze de stof aanbieden (samen met andere scholen). Ook vakoverstijgend.
EIO krijgt richting door CFEC. Competentieraamwerk waar Elos scholen en TTO scholen mee werken. 4 domeinen
gerelateerd aan internationalisering (bij TTO werken ze maar met 3 domeinen). Hiermee geef je de leerlijn vorm. Het
is niet alleen Europees, maar ook internationaal.
De 4 domeinen hebben 6 niveaus. Aan het eind van de onderbouw moeten de leerlingen niveau 3 hebben, aan het
eind van de HAVO niveau 4 en aan het eind van het VWO niveau 5.
Het is niet gekoppeld aan de kerndoelen.
-

EIO activiteiten

Uitwisselingen, ook digitale uitwisselingen, projecten etc.
Vraag van ons: Moeten reizen aan bepaalde eisen voldoen?
Antwoord: Een reis waarin geen samenwerkingscomponent met leerlingen uit het betreffende land is wordt niet
gezien als internationaliseringsactiviteit.
In de bovenbouw moeten leerlingen minstens 1 week een uitwisseling met gastgezin uitvoeren.
Vraag van ons: hoeveel % van de leerlingen moet een uitwisseling volgen?
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Antwoord: ze vragen 4 dingen over de totale schoolloopbaan: een samenwerkingsproject, een uitwisseling, 2
internationaal georiënteerde activiteiten. 2 van deze 4 activiteiten moeten in de onderbouw plaatsvinden. In de
bovenbouw is Elos een keuzestroom. Leerlingen weten dan dus waarvoor ze kiezen. Van die leerlingen die Elos
kiezen moet 80% voldoen aan de eisen.
E-twinning is een voorbeeld van digitale uitwisseling. Laagdrempelige manier voor de onderbouw. Je kan het ook
gebruiken om een uitwisseling in de onderbouw voor te bereiden en in de bovenbouw uit te voeren.
Dit is een losse activiteit die inzetbaar is in diverse programma’s.
-

Portfolio

Dit is een redelijk vrij onderdeel.
Vraag van ons: hebben jullie hier goede voorbeelden van? Is het vaak gewoon een afvinklijst?
Antwoord: vaak wel.
vraag van ons: En digitale portfolio’s?
Antwoord: begint te komen, maar het portfolio denken is nog vrij nieuw.
Wordt het gebruikt voor vervolgopleidingen?
Antwoord: niet echt, eerder het supplement internationalisering
Er bestaat wel een portfoliosysteem van peppels.net, maar dat is commercieel. Maar het blijft vooral het portfolio
denken dat je moet implementeren in de school de docenten mee moet krijgen. Het kan ook gewoon een dropbox
map zijn.
Leerlijn (samenhang)
Je curriculum moet gelinkt worden aan de EIO competenties waardoor je een leerlijn krijgt.

-

Taal (ERK, taalversterkingsprogramma’s)
VTO

Je moet in de onderbouw alle leerlingen van minstens 1 afdeling laten deelnemen. Zij moeten minstens 2 versterkte
taalprogramma’s volgen. In de onderbouw hoeft dat nog niet afgesloten te worden met een certificaat, wel met een
schooleigen toets. In de bovenbouw moeten ze minstens in 1 taal een certificaat behalen.
Doeltaal-voertaal is verplicht voor deze talen (+ activerende didactiek).
Dit controleren ze bij een certificeringsbezoek (na 4 jaar).
Vraag van ons: hoe gaat het in de praktijk met doeltaal-voertaal?
Antwoord: bij Engels is het standaard, bij Duits vinden docenten het makkelijker dan de praktijk, maar et gaat best
goed. Ze ondersteunen ook d.m.v. Linq en taalassistenten. Dit is ook een van de punten waarin Elos scholen zich
onderscheiden. Het is een opgave voor secties maar het kan ook niet elan geven aan een sectie.
-

ERK

Het is de bedoeling dat je bezig bent met ERK maar het is niet erg dat daar discussie over blijft. Het is bekend dat er
discussies zijn over de niveaus. Het is met name belangrijk dat er aan het eind van de onderbouw en bovenbouw
aangetoond kan worden dat de leerlingen aan een bepaald niveau voldoen op het gebied van de 2 talen die
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versterkt worden aangeboden. Het is belangrijk dat alle vaardigheden ongeveer evenredig aan bod komen. Aan het
eind van klas 3 wordt A2 gevraagd (voor de 2 versterkte talen). Aan het eind van de HAVO B2 (voor de eerste taal,
met extern certificaat) en B1 (voor de tweede taal, indien ze die hebben). In de VWO bovenbouw 2 keer B2 (1 met
extern certificaat).
-

Module in vreemde taal

Een module in de bovenbouw moet in een vreemde taal gegeven worden (mag ook het profielwerkstuk zijn). 160
SLU op het VWO en 80 SLU op de HAVO. Leerlingen moet leren werken aan inhoud in een andere taal.
Vraag van ons: wordt er gebruik gemaakt van Global perspectives van CIE?
Antwoord: door sommige scholen. Op andere scholen geven ze bijvoorbeeld het vak maatschappijleer in het Duits.
Begeleiding docenten
3 keer per jaar trainingsbijeenkomsten voor de coördinator. 1 bijeenkomst per jaar voor de rector.
Je kunt bellen /mailen voor vragen.
Er wordt tijdens de nascholing o.a. aandacht besteedt aan hoe je het curriculum vormgeeft.
Er wordt een online module ontwikkeld om coördinatoren daar meer inzicht in te geven. Er is ook een tool
ontwikkeld om te kijken welke competentie je met welke activiteit toetst.
Er is geen nascholing voor alle docenten, soms wel voor enkele docenten. Er is wel een module op ‘Line’
(www.internationalisering.nl, wordt binnenkort ‘Academy’ genoemd) over Elos en over het schrijven van een
beleidsplan internationalisering en er komt er nog 1 over het schrijven van een EIO leerlijn, etc.
Via e-twinning zijn er ook contact seminars, waar je collega’s uit Europa ontmoet zodat je tot een samenwerking
kunt komen (financiering daarvan kan onderdeel zijn van een Erasmus+ of VIOS aanvraag).
Internationaal erkende certificaten
De school wordt na 4 jaar gecertificeerd. Leerlingen krijgen vanaf dan ook een certificaat, zowel onderbouw als
bovenbouw. Tot die tijd kun je een schooleigen certificaat maken. Het is geen certificaat dat erkend wordt in het
buitenland. Het is een soort plus-document. Het gaat aansluiten bij het supplement internationalisering dat deel uit
gaat maken van het plus document. 80% van de leerlingen moet aan de eisen voldoen. Ze kijken naar het
lesprogramma en daarin moet aangegeven zijn welke competenties (uit EIO) aan bod komen.

-

Praktische uitvoerbaarheid & kosten
Gang van zaken:

Je doet een aanvraag om lid te worden. In september van het volgende jaar start het dan. In jaar 2 komen de
adviseurs kijken hoe het gaat en wat er nog ontwikkeld moet worden. In jaar 4 is de onderwijs visitatie. Als je in de
bovenbouw door wilt gaan (seniorschool), dan wordt er in jaar 6/7(HAVO) of 7/8(VWO) weer gevisiteerd.
-

Draagvlak:

Elos is een soort internationaliseringsparaplu waarin je dingen die je al doet kan ophangen maar het is wel echt een
keuze die je maakt en je kunt het er niet zomaar bij doen. Het moet in een hele afdeling van de onderbouw
geïmplementeerd worden en je moet dus medewerking hebben van het hele team. Daardoor wordt het ook niet
persoonsafhankelijk. Er moet een coördinator of team zijn. Er moeten dus ook uren voor gegeven worden. Het is
lastig te zeggen hoeveel uren, dat hangt van veel variabelen af. Als je kiest voor Elos moet de coördinator ook
gefaciliteerd worden.
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Er moet steun vanuit het management zijn, anders is het gedoemd te mislukken. Elos is iets dat je als profiel kiest
voor je school. Het hoeft niet het enige profiel te zijn maar het moet niet teveel worden. Internationalisering heeft
als voordeel dat het een dimensie is die die je over heel veel dingen heen kunt leggen.
Er moet goed nagedacht worden over de communicatie: nieuwsbrieven , persberichten, website, facebook etc.
Er zijn Elos-adviseurs (ervaren coördinatoren, rectoren, oud coördinatoren, oud rectoren) die voorlichting kunnen
geven op school(tegen betaling, €295 ex. BTW), bijvoorbeeld op een studiedag. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden
om de docenten enthousiast te maken. Het tweede jaar komen ze sowieso een keer langs, dat zit inbegrepen in de
netwerkbijdrage.

-

Uitvoerbaarheid:

Het is belangrijk om te inventariseren wat er al gebeurd en om te kijken hoe dat binnen de EIO domeinen past.
Omdat Spaans bij ons elementair is maar in de bovenbouw wordt onderwezen zou het niet direct passen als
versterkte taal in de onderbouw. Maar op termijn kan het zijn dat daar iets aan veranderd (in het licht van
gepersonaliseerd leren).
De schoolstandaard wordt in samenspraak met de scholen ontwikkeld.
Veranderingen vanuit Onderwijs 2032 zullen ook in Elos meegenomen worden.
Er wordt geadviseerd om een netwerk van minstens 3 partnerscholen te hebben. Daar zou dus aan gewerkt moeten
worden. Ouders kunnen daar ook bij betrokken worden.
-

Kosten:

Netwerkbijdrage: 2250 euro per schooljaar.
Er zijn subsidies: VIOS en Erasmus+
Je kan maar 1 van de twee subsidies aanvragen per activiteit. De startsubsidie voor invoering van Elos bestaat alleen
in Vios, dat is niet mogelijk binnen Erasmus+. VIOS is een kleinere pot en is Nederlands. De aanvraag is eenvoudiger
en de kans dat je het krijgt is groter. Er zijn subsidies voor mobiliteiten maar ook de eerste 3 jaar van Elos kun je een
starterssubsidie krijgen van max. 6000 per jaar gedurende 3 jaar (voor ontwikkelen materiaal, scholen van docenten
etc.). Voor uitwisselingen met leerlingen is er een maximumbedrag van 150 euro per leerling.
Erasmus+ is Europees, de pot is groter maar de aanvraag is heel ingewikkeld (ca 100 pagina’s, heel veel
documentatie) en de kans dat je het krijgt is kleiner. Bij Erasmus+ geven ze wel actief advies over de manier waarop
je het moet aanvragen. Er wordt afgeraden om met Erasmus+ te beginnen. Het wordt vooral gebruikt door
hogescholen, universiteiten en musea, instellingen die een beleidsmedewerker hebben.
Erasmus + key action 1 is voor nascholing van docenten in het buitenland en dat is wel relatief eenvoudig aan te
vragen.
Nascholing kost tijd en geld en dat zal met name voor de talendocenten van toepassing zijn maar ook voor
vakoverstijgende projecten.
Er kan een gratis workshop gegeven worden over e-twinning op school (minstens 10)
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Bijlage 7: Bezoek Onderwijsdialoog Internationalisering
Dinsdag 16 februari om 14.00 uur op het Stedelijk College te Eindhoven. Georganiseerd door de Onderwijsraad.
Aantekeningen:
Belang van internationalisering op school: er werden door scholen ervaringen over internationalisering gedeeld.
Wereldburgerschap in het onderwijs: Wat is wereldburgerschap? Er zijn verschillende meningen maar iedereen was
het erover eens dat de leerlingen kennis, attitude en vaardigheden moeten ontwikkelen zodat zij later een betere
interactie met andere culturen hebben.
Uitwisselingen: het gaat niet alleen om fysieke uitwisseling in het buiteland maar het er kan ook sprake zijn van
uitwisseling binnen Nederland. Bijvoorbeeld: naar een school met een ander publiek (qua geloofsachtergrond
bijvoorbeeld) gaan en samen werken aan een project en /of samen discussiëren over (bijv.)vooroordelen.

59

Bijlage 8: Schema enquêteresultaten
KERNDOELEN
18 De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillend
e soorten
internationale contacten
38 De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om
verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen.
43 De leerling leert over vereenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in
Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de
samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.
47 De leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond,
en leert
daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote
onderlinge afhankelijkheid in de wereld het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale
samenwerking te zien.
45 De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf,
Nederland en de wereld.
46 De leerling leert over de verdeling
van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu
en relaties te leggen met het (eigen) leven in
Nederland.

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

Wiskunde

Nederlands

Frans

Biologie
Geschiedenis

60

1 h/v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18
Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Buitenschoolse
Deelname
aan
wiskunde
activiteiten
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Vakinhoudelijke Thema’s binnen de methode
activiteiten
hebben betrekking tot andere
landen.
Taalkrant: onderzoek doen naar
bijv.
de
herkomst
van
achternamen.
Vakinhoudelijke Steden, mode, culinair, sport,
activiteiten
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen
Wel ingevuld, geen resultaat

Manier:
Lesmethode
Lesmethode

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Werkstukken/verslagen/presentaties
onderwijsleergesprekken

+

Kerndoel 38

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 43

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 46

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 47

Lesmethode + toetsen

Muziek

Zaken over de wereld worden aan Lesmethode + toetsen
elkaar gerelateerd (sociaal en
fysisch), keren vaker terug
Wel ingevuld, geen resultaat

Techniek

Wel ingevuld, geen resultaat

Verzorging

Niet ingevuld

BEVO

Wel ingevuld, geen resultaat.

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Kerndoel 43

Kerndoel 46:

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in een
breder, groter kader gesteld. Om
gaan met alles wat leeft (andere
mensen, dieren). verschillende
meningen daarover (bijvoorbeeld
door religie).Hoe ga je daar dan
mee om?
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Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling.
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Wat is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking
met anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

LO

Wel ingevuld, geen resultaat

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels +

1 v+
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde

Nederlands

Frans

Biologie
Geschiedenis

Aardrijkskunde

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

Leerlingen zoeken naar GR-BR
gerelateerde info via project op
computer
Materiaal
uit
Culture
Companion en tijdschrift
Buitenschoolse
Deelname
aan
wiskunde
activiteiten
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Vakinhoudelijke Thema’s binnen de methode
activiteiten
hebben betrekking tot andere
landen.
Taalkrant: onderzoek doen naar
bijv.
de
herkomst
van
achternamen.
Vakinhoudelijke Steden, mode, culinair, sport,
activiteiten
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen
Wel ingevuld, geen resultaat

werkstukken/verslagen/presentaties

Vakinhoudelijke
activiteiten

Vakinhoudelijke
activiteiten

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Werkstukken/verslagen/presentaties
onderwijsleergesprekken

+

Kerndoel 38

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 43

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 46

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 47

Lesmethode + toetsen

Muziek

Zaken over de wereld worden Lesmethode + toetsen
aan elkaar gerelateerd (sociaal
en fysisch), keren vaker terug
Wel ingevuld, geen resultaat

Techniek

Wel ingevuld, geen resultaat

Verzorging

Niet ingevuld
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+

BEVO

Wel ingevuld, geen resultaat.

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind ik
belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?

Kerndoel 43

Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties. Wat
is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking met
anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling en
persoonsvorming.

Kerndoel 46:

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles
wat leeft (andere mensen,
dieren).
verschillende
meningen
daarover
(bijvoorbeeld door religie).Hoe
ga je daar dan mee om?
LO
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Wel ingevuld, geen resultaat

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

2h
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde

Buitenschoolse
activiteiten

Nederlands

Vakinhoudelijke
activiteiten

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Duits

Vakinhoudelijke
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Muziek

Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode

Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Deelname aan wiskunde
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Thema’s binnen de methode
hebben betrekking tot andere
landen.
Tijdschrift maken: inclusief
artikelen met betrekking tot
andere landen.
Steden, mode, culinair, sport,
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen
Delf: A2 (facultatief)
Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Kerndoel 38

Lesmethode

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Werkstukken/verslagen/presentaties
onderwijsleergesprekken

+

Kerndoel 38

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 46

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode

Zaken over de wereld worden Lesmethode
+
toetsen+
aan
elkaar
gerelateerd Werkstukken/verslagen/presentaties
(sociaal en fysisch), keren
vaker terug
Wereldmuziek
Spelen/ presenteren

BEVO

Vakinhoudelijke
activiteiten
Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?

Kerndoel 43

Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.

Kerndoel 46:
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Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles
wat leeft (andere mensen,
dieren).
verschillende
meningen
daarover
(bijvoorbeeld
door
religie).Hoe ga je daar dan
mee om?
LO

Wel ingevuld, geen resultaat

Nask

Vakoverstijgende
activiteiten

Bètaproject klas 2 : opzoeken

Buitenschoolse
activiteiten

Bezoek
Technopolis,
Mechelen,
contact
met
personeel museum
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hoe bepaalde zaken lopen in
andere landen. Bijvoorbeeld
de lengte van bruggen of het
vinden van materialen in
andere landen.

Wat is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking
met anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

Wiskunde

Nederlands

Frans

Duits
Latijn & Grieks

Biologie
Geschiedenis

Aardrijkskunde

Muziek

2v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode

Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Buitenschoolse
Deelname
aan
wiskunde
activiteiten
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Vakinhoudelijke
Thema’s binnen de methode
activiteiten
hebben betrekking tot andere
landen.
Een land promoten.
Vakinhoudelijke
Steden, mode, culinair, sport,
activiteiten
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen
Delf: A2 (facultatief)
Vakinhoudelijke
Kennis en land en volk aan de
activiteiten
hand van teksten/materiaal
Vakinhoudelijke
Leerlingen beschouwen de
activiteiten
wereld vanuit de optiek van de
Oudheid (d.m.v. teksten) en
verruimen daarmee hun blik.
Wel ingevuld, geen resultaten

Lesmethode

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Werkstukken/verslagen/presentaties
onderwijsleergesprekken

+

Kerndoel 38

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 45

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 46

Lesmethode + toetsen

Vakinhoudelijke
activiteiten

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
Lesmethode + toetsen

Zaken over de wereld worden Lesmethode + toetsen
aan elkaar gerelateerd (sociaal
en fysisch), keren vaker terug
wereldmuziek
Spelen/ presenteren

BEVO

Vakinhoudelijke
activiteiten
Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

66

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?

Kerndoel 43

Kerndoel 46:

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles wat
leeft (andere mensen, dieren).
verschillende
meningen
daarover (bijvoorbeeld door
religie).Hoe ga je daar dan mee
om?
LO

Wel ingevuld, geen resultaten

Nask

Vakoverstijgende
activiteiten

Bètaproject klas 2 : opzoeken
hoe bepaalde zaken lopen in
andere landen. Bijvoorbeeld de
lengte van bruggen of het
vinden van materialen in
andere landen.

Buitenschoolse
activiteiten

Bezoek Technopolis, Mechelen,
contact met personeel museum
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Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Wat is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking met
anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels +

Wiskunde

Nederlands

Frans

Duits
Latijn & Grieks

Biologie
Geschiedenis

Aardrijkskunde

Muziek
BEVO

68

2 v+
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties
Kennis en land en volk aan de Lesmethode+
hand van teksten/materiaal
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Er wordt gebruik gemaakt van
culture companion, tijdschrift
en internet.
Buitenschoolse
Reis naar Canterbury en Londen
activiteiten
en verblijf in gastgezinnen.
Cricketclinic, fotopuzzeltocht.
Buitenschoolse
Deelname
aan
wiskunde
activiteiten
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Vakinhoudelijke
Thema’s binnen de methode
activiteiten
hebben betrekking tot andere
landen.
Een land promoten.
Vakinhoudelijke
Steden, mode, culinair, sport,
activiteiten
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen
Delf: A2 (facultatief)
Vakinhoudelijke
Kennis en land en volk aan de
activiteiten
hand van teksten/materiaal
Vakinhoudelijke
Leerlingen beschouwen de
activiteiten
wereld vanuit de optiek van de
Oudheid (d.m.v. teksten) en
verruimen daarmee hun blik.
Wel ingevuld, geen resultaat

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Werkstukken/verslagen/presentaties
onderwijsleergesprekken

+

Kerndoel 38

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 45

Lesmethode + toetsen

Kerndoel 46

Lesmethode + toetsen

Vakinhoudelijke
activiteiten

Lesmethode
Lesmethode + toetsen

Zaken over de wereld worden Lesmethode + toetsen
aan elkaar gerelateerd (sociaal
en fysisch), keren vaker terug
wereldmuziek
Spelen/ presenteren

Vakinhoudelijke
activiteiten
Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?

Kerndoel 43

Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Wat is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking
met anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

Kerndoel 46:

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles wat
leeft (andere mensen, dieren).
verschillende
meningen
daarover (bijvoorbeeld door
religie).Hoe ga je daar dan mee
om?
LO

Wel ingevuld, geen resultaat

Nask

Vakoverstijgende
activiteiten

Bètaproject klas 2 : opzoeken
hoe bepaalde zaken lopen in
andere landen. Bijvoorbeeld de
lengte van bruggen of het
vinden van materialen in
andere landen.

Buitenschoolse
activiteiten

Bezoek Technopolis, Mechelen,
contact met personeel museum
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Leerjaar/niveau: 3 h
Vak:
Categorie:
Engels
Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Nederlands

Vakinhoudelijke
activiteiten

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten

Duits

Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode

Kennis en land en volk aan
de
hand
van
teksten/materiaal
Deelname aan wiskunde
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Thema’s binnen de methode
hebben
betrekking tot
andere landen.
Steden, mode, culinair,
sport,
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen,
Franstalige
wereld
Delf: A2 (facultatief)
Excursie Lille met bezoek
museum, contact met lokale
bevolking
in
museum,
winkels etc.
Kennis en land en volk aan
de
hand
van
teksten/materiaal

Lesmethode

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode

Goethe B1( facultatief)
Natuurkunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Scheikunde

Niet ingevuld

Biologie

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Vakinhoudelijke
activiteiten

Geschiedenis

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 45
Kerndoel 46
Kerndoel 38

Lesmethode
Lesmethode
Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 45

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Bezoek
Breendonk
(concentratiekamp
in
België)met Belgische gids.
Kerndoel 38
Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties
Kerndoel 46
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+

+

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

BEVO

Zaken over de wereld Lesmethode
+
toetsen+
worden
aan
elkaar Werkstukken/verslagen/presentaties
gerelateerd
(sociaal
en
fysisch), keren vaker terug
Wel ingevuld, geen resultaat

LO

Wel ingevuld, geen resultaat
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Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

3v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde

Buitenschoolse
activiteiten

Nederlands

Vakinhoudelijke
activiteiten

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kerndoel 18

Manier:
Lesmethode

Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Deelname
aan
wiskunde
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Thema’s binnen de methode
hebben betrekking tot andere
landen.
Steden, mode, culinair, sport,
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen ,Franstalige wereld

Lesmethode

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Delf: A2 (facultatief)
Buitenschoolse
activiteiten

Duits

Vakinhoudelijke
activiteiten

Excursie Lille met bezoek
museum, contact met lokale
bevolking in museum, winkels
etc.
Kennis en land en volk aan de Lesmethode
hand van teksten/materiaal
Goethe B1( Facultatief)

Latijn & Grieks

Vakinhoudelijke
activiteiten

Natuurkunde

Leerlingen beschouwen de Lesmethode + toetsen
wereld vanuit de optiek van de
Oudheid (d.m.v. teksten) en
verruimen daarmee hun blik.
Wel ingevuld, geen resultaat

Scheikunde

Niet ingevuld

Biologie

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Vakinhoudelijke
activiteiten

Geschiedenis

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Aardrijkskunde

72

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 45
Kerndoel 46
Kerndoel 38

Lesmethode
Lesmethode
Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 45

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Bezoek
Breendonk
(concentratiekamp
in
België)met Belgische gids.
Kerndoel 38
Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

+

Kerndoel 46

Muziek

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties
Zaken over de wereld worden Lesmethode
+
toetsen+
aan elkaar gerelateerd (sociaal Werkstukken/verslagen/presentaties
en fysisch), keren vaker terug
Wel ingevuld, geen resultaat

BEVO

Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?

Kerndoel 43

Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Wat is voor mij belangrijk?
Hoe ga ik met de natuur om?
Hoe dan anderen dat?
Wat is voor mij rijkdom? (vergelijking
met anderen, ook in het buitenland)
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

Kerndoel 46:

Kerndoel 47

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles wat
leeft (andere mensen, dieren).
verschillende
meningen
daarover (bijvoorbeeld door
religie).Hoe ga je daar dan mee
om?
Vakoverstijgende
activiteiten

73

Met L.O.. Bij LB leert men
waarom voor mensen sport zo
belangrijk kan zijn. Wat vinden
de ll over fairplay en doping
Waarom sport en politiek zo
vaak vermengd zijn. Waarom de
economie steeds grotere stem
krijgt in de sport.. Denk aan de
commercie. Vervolgens moet er
een eigen sport bedacht
worden die uitvoerbaar is hier
op school ( en die dus met de
klas gespeeld gaat worden ) en
die door de LO docenten
beoordeelt zal worden aan de

hand van allerlei criteria.
LO

74

Wel ingevuld, geen resultaat

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels +

3 v+
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde

Buitenschoolse
activiteiten

Nederlands

Vakinhoudelijke
activiteiten

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Kennis en land en volk aan de
hand van teksten/materiaal
Cambridge B2 (facultatieve)
Deelname aan wiskunde
Olympiade
en
Kangoeroewedstrijd
Thema’s binnen de methode
hebben betrekking tot andere
landen.
Steden, mode, culinair, sport,
onderwijs,
geschiedenis,
omgangsvormen,
muziek,
feestdagen,
Franstalige
wereld

Manier:
Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
+
toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Lesmethode
werkstukken/verslagen/presentaties

+

Delf: A2 (facultatief)
Duits

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kennis en land en volk aan de Lesmethode
hand van teksten/materiaal
Goethe B1 (Facultatief)

Vakoverstijgende
activiteiten

Natuurkunde

Uitwisseling met school in
Paderborn, samen met sectie
geschiedenis.
Buitenschoolse
Uitwisseling met school in
activiteiten
Paderborn, samen met sectie
geschiedenis.
Vakinhoudelijke
Leerlingen beschouwen de Lesmethode + toetsen
activiteiten
wereld vanuit de optiek van
de Oudheid (d.m.v. teksten)
en verruimen daarmee hun
blik.
Wel ingevuld, geen resultaat

Scheikunde

Niet ingevuld

Geschiedenis

Vakinhoudelijke
activiteiten

Latijn & Grieks

Buitenschoolse
activiteiten
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Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 43

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 45

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Kerndoel 47

Lesmethode
+
toetsen
Werkstukken/verslagen/presentaties

+

Uitwisseling met school in
Paderborn, samen met sectie
Duits.
Bezoek
Breendonk
(concentratiekamp
in
België)met Belgische gids.

Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

Kerndoel 46

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

Muziek

Zaken over de wereld worden Lesmethode
+
toetsen+
aan elkaar gerelateerd (sociaal Werkstukken/verslagen/presentaties
en fysisch), keren vaker terug
Wel ingevuld, geen resultaat

BEVO

Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Kerndoel 38

Kerndoel 43

Kerndoel 47

LO
76

Alle onderwerpen worden in
een breder, groter kader
gesteld. Om gaan met alles
wat leeft (andere mensen,
dieren).
verschillende
meningen
daarover
(bijvoorbeeld
door
religie).Hoe ga je daar dan
mee om?
Vakoverstijgende
Met L.O.. Bij LB leert men
activiteiten
waarom voor mensen sport zo
belangrijk kan zijn. Wat
vinden de ll over fairplay en
doping. Waarom sport en
politiek zo vaak vermengd
zijn. Waarom de economie
steeds grotere stem krijgt in
de sport. Denk aan de
commercie. Vervolgens moet
er een eigen sport bedacht
worden die uitvoerbaar is hier
op school ( en die dus met de
klas gespeeld gaat worden )
en die door de LO docenten
beoordeelt zal worden aan de
hand van allerlei criteria.
Wel ingevuld, geen resultaat

Lesmethode
+
toetsen
+
Werkstukken/verslagen/presentaties en
Vak is vooral persoonsvormend :
antwoord geven aan de vragen: Wie ben
ik? Waarom doe ik wat ik doe? Wat vind
ik belangrijk in mijn leven? hoe sta ik
tegenover anderen?
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
Lesmethode
+
werkstukken/verslagen/presentaties.
Namelijk over persoonlijk ontwikkeling
en persoonsvorming.

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

4h
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Manier:
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/ gespreksvaardigheid
en schrijfvaardigheid
Kennis van land en volk n.a.v. teksten lesmethode
die worden behandeld

Nederlands

Wel ingevuld, geen resultaat

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+
toetsen+
luistervaardigheid/ gespreksvaardigheid werkstukken/verslagen/presenta
en schrijfvaardigheid
ties

Muziek, mode, geschiedenis, cultuur in Lesmethode+
toetsen+
het algemeen
werkstukken/verslagen/presenta
ties

Duits

Buitenschoolse
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten

Excursie Brussel; Franstalige gids,
horeca etc.
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+
toetsen+
luistervaardigheid/ gespreksvaardigheid werkstukken/verslagen/presenta
en schrijfvaardigheid
ties
Goethe B2/C1 facultatief

Buitenschoolse
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten

Bezoek Aken: o.a. interview

Wiskunde
(A/B/C/D)

Buitenschoolse
activiteiten

Deelname aan wiskunde Olympiade
(alle leerlingen) en Kangoeroewedstrijd
(facultatief)

Natuurkunde

Niet ingevuld

Spaans

77

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/ gespreksvaardigheid
en schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis, cultuur in
het algemeen

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presenta
ties
Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presenta
ties

Scheikunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Niet ingevuld

M en O

Wel ingevuld, geen resultaat

Maatschappijleer Vakinhoudelijke
activiteiten

Subdomein
B3:
rechtstaat: Lesmethode + toetsen +
internationale
vergelijking
en werkstukken/verslagen/presenta
internationale organisaties
ties + gastsprekers

Subdomein
C1:
parlementaire Lesmethode + toetsen +
democratie: de structuur van de werkstukken/verslagen/presenta
vertegenwoordiging
op EU-niveau ties + gastsprekers
uitleggen

Subdomein
C3:
parlementaire Lesmethode + toetsen +
democratie: internationale vergelijking werkstukken/verslagen/presenta
en internationale organisaties
ties + gastsprekers

Subdomein
D4:verzorgingsstaat: Lesmethode + toetsen +
internationale
vergelijking
en werkstukken/verslagen/presenta
internationale organisaties
ties + gastsprekers

Subdomein E4: pluriforme samenleving: Lesmethode + toetsen +
internationale
vergelijking
en werkstukken/verslagen/presenta
internationale organisaties
ties + gastsprekers

Amnesty International

Maatschappijwet Vakinhoudelijke
enschappen
activiteiten

Gastspreker + schrijven voor
Amnesty International

Subdomein G2: milieu en beleid: Lesmethode + toetsen +
overheid
(landelijke
overheid, werkstukken/verslagen/presenta
provincies,
gemeente,
EU, ties + discussie met stellingen
internationale instanties)
Subdomein G4:milieu
mondiaal niveau

beleid: Lesmethode + toetsen +
werkstukken/verslagen/presenta
ties
Domein H: ontwikkelingssamenwerking Lesmethode + toetsen +
werkstukken/verslagen/presenta
ties + stellingen, dossier,
gastspreker EU
Globalisering
Lesmethode + toetsen +
werkstukken/verslagen/presenta
78

en

Internationale politiek

ties + Gastsprekers + dossier

Politieke stromingen en partijen
Participatie politiek en economie
Democratisering

Levensbeschouw
ing

Vakoverstijgende
activiteiten
Buitenschoolse
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten

Concrete maatschappelijke problemen
terug te vinden in actuele onderwerpen
media (vooral vanuit de socio-culturele
hoek)
Veel overlap met geschiedenis:
bijvoorbeeld rechtstaat
Gastspreker van EU
Inleiding ethiek, leerlingen leren wat Lesmethode
+
toetsen+
ethiek is en wanneer je ethisch handelt. Werkstukken/verslagen/present
aties +kijken naar documentaires
etc.
Daarnaast staat ook de vraag naar zin
centraal. Concreet worden hierin ook
religies behandeld.
Daarnaast is ook geweld een thema wat
internationaal van karakter is.

CKV

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
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Domein B: kennis van kunst en cultuur
Bezoeken
aan
tijdelijk
In modules komt het mondiale aanbod tentoonstelling,
fotomuseum,
in muziek-beeldende kunst (fotografie) enz
en design ter sprake
Domein A: culturele activiteiten
(kunnen
gerelateerd
zijn
aan
internationalisering)
Filmfestival
is
internationaal.
Tentoonstellingen
en
dansgezelschappen
die
ook
internationaal zijn( deelnemers uit
verschillende landen).

Tekenen

Muziek

Vakinhoudelijke
activiteiten

Subdomein
A1:
Beschrijven, Lesmethode + toetsen +
onderzoeken en interpreteren
werkstukken/verslagen/presenta
1. De kandidaat kan het beeldend werk ties
van kunstenaars en vormgevers
beschrijven,
onderzoeken
en
interpreteren, met gebruikmaking van
kennis van en inzicht in de geschiedenis
van de beeldende kunst:
- van de 19e, 20e en 21e eeuw;
- vanaf het Romaans, voor zover
relevant voor de kunst van de 19e, 20e
en 21e eeuw.

Buitenschoolse
activiteiten

Museumbezoek
Gent/Brugge/Amsterdam aan de hand
van eigen opdrachten.
Subdomein A3: Muziek en cultuur
Wordt summier behandeld
3. De kandidaat kan:
- historische ordening aanbrengen in de
ontwikkeling van muzikale vormen en
genres;
- hem bekende werken plaatsen in de
ontwikkelingslijn van muzieksoorten, in
een geografische regio en een
maatschappelijke context en kan daarbij
verbanden
leggen
tussen
cultuurhistorische perioden;
- hem onbekende werken plaatsen op
basis van culturele, stilistische,
vormtechnische en muziekhistorische
argumenten.

Vakinhoudelijke
activiteiten

Multiculturele muziek spelen en de Werkstukken/verslagen/present
achtergronden daarvan beschouwen
aties
LO

Wel ingevuld, geen resultaat

Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Domein B: wereld

Domein D: ontwikkelingsland
Buitenschoolse
activiteiten
Geschiedenis
Biologie
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Model United Nations conference
Uitwisseling met school in Antwerpen
Wel ingevuld, geen resultaat
Buitenschoolse
&vakoverstijgend
e activiteiten

Uitwisselingsproject met een school uit
Antwerpen waarbij het MUN (model
united nations) wordt toegepast en
"debating"
technieken
worden
aangeleerd. Ak en Bio. 20 leerlingen die
geselecteerd worden uit de hele havo
en vwo 4 afdeling.

Lesmethode + toetsen +
werkstukken/verslagen/presenta
ties
Lesmethode + toetsen

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

4v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Nederlands

Wel ingevuld, geen resultaat

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Duits

Spaans

Latijn & Grieks

Vakinhoudelijke
activiteiten

Vakinhoudelijke
activiteiten

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten

Wiskunde
(A/B/C/D)

Buitenschoolse
activiteiten

Natuurkunde

Niet ingevuld

81

Onderwerp:
Manier:
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Kennis van land en volk n.a.v. Lesmethode + toetsen
teksten

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis, cultuur
in het algemeen
B1/B2 (facultatief)
Leesvaardigheid/kijkluistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
schrijfvaardigheid

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

en Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties
en

Goethe B2/C1 facultatief

Lesmethode+ toetsen

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis, cultuur
in het algemeen

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Rol vd mens in de samenleving
Lesmethode + toetsen
Pius Aeneas
Reflectie
op
manieren
om
samenlevingen in te richten
Ontwrichtende werking van oorlog
Perspectieven op (internationale)
conflicten
Reis naar Rome en Ostia:
kennismaking met archeologische
restanten Oudheid en op Oudheid
geïnspireerde kunst uit voornamelijk
de
Renaissance
en
Barok.
Communicatie in horeca etc.
Deelname aan wiskunde Olympiade
(alle
leerlingen)
en
Kangoeroewedstrijd (facultatief)

Scheikunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Niet ingevuld

M en O

Wel ingevuld, geen resultaat

Levensbeschouw
ing

Vakinhoudelijke
activiteiten

Inleiding ethiek, leerlingen leren wat Lesmethode
+
toetsen+
ethiek is en wanneer je ethisch Werkstukken/verslagen/presentaties
+kijken naar documentaires etc.
handelt.
Daarnaast staat ook de vraag naar
zin centraal. Concreet worden hierin
ook religies behandeld.
Daarnaast is ook geweld een thema
wat internationaal van karakter is.
kunst
filosofie
maatschappelijke thema's etc

Filosofie

Wel ingevuld, geen resultaat

CKV

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten

Tekenen

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
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Domein B: kennis van kunst en
cultuur. In modules komt het
mondiale aanbod in muziekbeeldende kunst (fotografie) en
design ter sprake
Domein A: culturele activiteiten
(kunnen gerelateerd zijn aan
internationalisering). Filmfestival is
internationaal. Tentoonstellingen en
dansgezelschappen
die
ook
internationaal zijn( deelnemers uit
verschillende landen).
Subdomein
A1:
Beschrijven,
onderzoeken en interpreteren
1. De kandidaat kan mede op basis
van bronnenmateriaal het beeldend
werk
van
kunstenaars
en
vormgevers
beschrijven,
onderzoeken en interpreteren,
rekening houdend met tijd, plaats,
functie, kunstopvattingen, normen
en waarden en de historische
ontwikkeling.
Museumbezoek
Gent/Brugge/Amsterdam aan
hand van eigen opdrachten.

de

Bezoeken
aan
tijdelijk
tentoonstelling, fotomuseum, enz.

Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

LO

Wel ingevuld, geen resultaat

Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten

Geschiedenis
Biologie
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Domein B: wereld

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties

Domein D: gebieden

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties

Uitwisseling
met
school
in
Antwerpen
Training in Model United Nations
debating
Domein A: tijdvak 10
Eigen materiaal

Vakinhoudelijke
activiteiten
Buitenschoolse & Uitwisselingsproject met een school
vakoverstijgende uit Antwerpen waarbij het MUN
activiteiten
(model united nations) wordt
toegepast en "debating" technieken
worden aangeleerd. Ak en Bio. 20
leerlingen die geselecteerd worden
uit de hele havo en vwo 4 afdeling,.

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

5h
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Nederlands

Wel ingevuld, geen resultaat

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Duits

Spaans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde
(A/B/C/D)

Buitenschoolse
activiteiten

Natuurkunde

Niet ingevuld
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Onderwerp:
Manier:
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Kennis van land en volk n.a.v. Lesmethode + toetsen
tekst en literatuur

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis,
cultuur in het algemeen
Delf B1/B2 (facultatief)
Leesvaardigheid/kijkluistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
schrijfvaardigheid
Goethe B2/C1 facultatief

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

en Lesmethode+ toetsen
en

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis,
cultuur in het algemeen
DELE A1 (facultatief)
Deelname
aan
wiskunde
Olympiade (alle leerlingen) en
Kangoeroewedstrijd (facultatief)

Lesmethode+ toetsen
Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Scheikunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Wel ingevuld, geen resultaat

M en O

Wel ingevuld, geen resultaat

Maatschappijwet Vakinhoudelijke
enschappen
activiteiten

Subdomein G2: milieu en beleid: Lesmethode
+
toetsen
+
overheid (landelijke overheid, werkstukken/verslagen/presentaties
provincies,
gemeente,
EU, + werken aan en in dossier
internationale instanties)
Subdomein G4:milieu en beleid: Lesmethode
+
toetsen
+
mondiaal niveau
werkstukken/verslagen/presentaties
+ stellingen, dossiers
Domein
ontwikkelingssamenwerking

H: Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
+ stellingen, dossier, gastspreker EU

Globalisering

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
+ Gastsprekers + dossier

Internationale politiek

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
+ Gastsprekers + dossier

Politieke stromingen en partijen

Participatie politiek en economie

Democratisering

Vakoverstijgende
activiteiten
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Concrete
maatschappelijke
problemen terug te vinden in
actuele onderwerpen media
(vooral vanuit de politiekjuridische hoek)
Veel overlap met geschiedenis:
bijvoorbeeld rechtstaat

Tekenen

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Muziek

LO
Aardrijkskunde

Vakinhoudelijke
activiteiten

Subdomein A1: Beschrijven, Lesmethode
+
toetsen
+
onderzoeken en interpreteren
werkstukken/verslagen/presentaties
1. De kandidaat kan het beeldend
werk van kunstenaars en
vormgevers
beschrijven, onderzoeken en
interpreteren,
met
gebruikmaking van kennis van
en inzicht in de geschiedenis van
de beeldende kunst:
- van de 19e, 20e en 21e eeuw;
- vanaf het Romaans, voor zover
relevant voor de kunst van de
19e, 20e en 21e eeuw.
Museumbezoek
Gent/Brugge/Amsterdam aan de
hand van eigen opdrachten.
Subdomein A3: Muziek en cultuur Wordt summier behandeld
3. De kandidaat kan:
historische
ordening
aanbrengen in de ontwikkeling
van muzikale vormen en
genres;
- hem bekende werken plaatsen
in de ontwikkelingslijn van
muzieksoorten, in
een geografische regio en een
maatschappelijke context en kan
daarbij
verbanden
leggen
tussen
cultuurhistorische perioden;
- hem onbekende werken
plaatsen op basis van culturele,
stilistische,
vormtechnische
en
muziekhistorische argumenten.

Subdomein A3: muziek en cultuur
Wel ingevuld, geen resultaat

werkstukken/verslagen/presentaties

Vakinhoudelijke
activiteiten

Domein B: wereld

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties

Domein D: ontwikkelingsland

Lesmethode + toetsen

Geschiedenis

Wel ingevuld, geen resultaat

Biologie

Wel ingevuld, geen resultaat
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Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

Nederlands
Frans

5v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Onderwerp:
Manier:
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Kennis van land en volk n.a.v. Lesmethode+ toetsen
teksten en literatuur
Cambridge : CAE =C1 of CPE
=C2 (facultatieve)
Buitenschoolse
Bezoek Londen en Oxford.
activiteiten
Cultuur
(theater,
musea),
universiteit
bezoeken
(deelname aan een onderzoek).
Theaterworkshop,
bezoek
Chelsea met gids.
Wel ingevuld, geen resultaat
Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Duits

Spaans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Buitenschoolse
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten

Latijn & Grieks

Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde
(A/B/C/D)

Buitenschoolse
activiteiten
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Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis,
cultuur in het algemeen
Delf B1/B2 (facultatief)

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Excursie Brussel, communicatie
met Franstalige gids, horeca
etc.
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Goethe: B2/C1 (facultatief)
Bezoek Aken: o.a. interview
Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek, mode, geschiedenis,
cultuur in het algemeen

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Relatie
tussen
literatuur, Lesmethode+
toetsen+
schrijver en samenleving
werkstukken/verslagen/presentaties
Relatie tussen individu en
samenleving
Eigen normen en waarden
versus collectieve normen en
waarden
Deelname
aan
wiskunde
Olympiade (alle leerlingen) en
Kangoeroewedstrijd

(facultatief)
Natuurkunde

Niet ingevuld

Scheikunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Vakinhoudelijke
activiteiten

Domein
C:
internationale Lesmethode
arbeidsverdeling
Domein E: wisselkoersen

Lesmethode+ toetsen

Domein Q: Europese integratie

Lesmethode+ toetsen

Internationale verschillen
economische groei
M en O

Wel ingevuld, geen resultaat

Filosofie

Vakinhoudelijke
activiteiten

CKV

Niet ingevuld

Tekenen

Vakinhoudelijke
activiteiten

in Lesmethode + toetsen

Subdomein C2: het al dan niet lesmethode
universeel zijn van waarden
Marx- in tegenstelling tot de Lesmethode + toetsen
nationale staat is de economie
internationaal georganiseerd.
Marx
pleit
voor
een
internationale verbondenheid.

Subdomein A1: Beschrijven, Lesmethode
+
toetsen+
onderzoeken en interpreteren
Werkstukken/verslagen/presentaties
1. De kandidaat kan mede op
basis van bronnenmateriaal het
beeldend werk van kunstenaars
en vormgevers beschrijven,
onderzoeken en interpreteren,
rekening houdend met tijd,
plaats,
functie,
kunstopvattingen, normen en
waarden en de historische
ontwikkeling.

Buitenschoolse
activiteiten
LO
Aardrijkskunde

Geschiedenis
Biologie
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Museumbezoek
Gent/Brugge/Amsterdam aan
de hand van eigen opdrachten.
Wel ingevuld, geen resultaat
Vakinhoudelijke
activiteiten

Domein B: wereld

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties

Domein D: gebieden

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties

Vakinhoudelijke
Domein A: tijdvak 10
activiteiten
Wel ingevuld, geen resultaat

Eigen materiaal

Leerjaar/niveau:
Vak:
Engels

6v
Categorie:
Vakinhoudelijke
activiteiten

Nederlands

Wel ingevuld, geen resultaat

Frans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Duits

Spaans

Vakinhoudelijke
activiteiten

Vakinhoudelijke
activiteiten

Latijn & Grieks

Vakinhoudelijke
activiteiten

Wiskunde
(A/B/C/D)

Buitenschoolse
activiteiten

Natuurkunde

Niet ingevuld
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Onderwerp:
Manier:
Leesvaardigheid/kijken Lesmethode+ toetsen
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Kennis van land en volk n.a.v. Lesmethode+ toetsen
teksten en literatuur

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek,
mode,
geschiedenis,
cultuur in het algemeen
Delf B1/B2 (facultatief)
Leesvaardigheid/kijkluistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
schrijfvaardigheid
Goethe: B2/C1 (facultatief)

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

en Lesmethode+ toetsen
en

Leesvaardigheid/kijken
luistervaardigheid/
gespreksvaardigheid
en
schrijfvaardigheid
Muziek,
mode,
geschiedenis,
cultuur in het algemeen
DELE A2 (facultatief)

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode+
toetsen+
werkstukken/verslagen/presentaties

Confrontatie tussen ‘het eigenen Lesmethode + toetsen
en het andere’
Betrekkelijkheid en relativiteit van
maatschappelijke concepten
Standplaatsgebondenheid
Deelname
aan
wiskunde
Olympiade (alle leerlingen) en
Kangoeroewedstrijd (facultatief)

Scheikunde

Wel ingevuld, geen resultaat

Economie

Vakinhoudelijke
activiteiten

M en O

Vakinhoudelijke
activiteiten

Maatschappijleer Vakinhoudelijke
activiteiten

Domein E: wisselkoersen

Lesmethode + toetsen

Domein Q: Europese integratie

Lesmethode + toetsen

Internationale
verschillen
in
economische groei
Het opzetten van een eigen bedrijf
in het buitenland of een eigen
bedrijf in NL opzetten met
buitenlandse klanten
Subdomein
B3:
rechtstaat:
internationale vergelijking en
internationale organisaties

Lesmethode + toetsen
werkstukken/verslagen/presentaties

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
+ gastsprekers

Subdomein C1: parlementaire Lesmethode
+
toetsen
+
democratie: de structuur van de werkstukken/verslagen/presentaties
vertegenwoordiging op EU-niveau + gastsprekers
uitleggen

Subdomein C3:
democratie:
vergelijking en
organisaties

parlementaire Lesmethode
+
toetsen
+
internationale werkstukken/verslagen/presentaties
internationale + gastsprekers

Subdomein D4:verzorgingsstaat: Lesmethode
+
toetsen
+
internationale vergelijking en werkstukken/verslagen/presentaties
internationale organisaties
+ gastsprekers

Subdomein
E4:
pluriforme Lesmethode
+
toetsen
+
samenleving:
internationale werkstukken/verslagen/presentaties
vergelijking en internationale + gastsprekers
organisaties

Informatie over en werken met Lesmethode
+
toetsen
+
Amnesty International
werkstukken/verslagen/presentaties
Filosofie

Vakinhoudelijke
activiteiten

Tekenen

Vakinhoudelijke
activiteiten
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Gebrek aan mondiale herverdeling
Kritiek op John Rawls
Tobintax
Subdomein
A1:
Beschrijven,
onderzoeken en interpreteren

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
Lesmethode
+
toetsen+
Werkstukken/verslagen/presentaties

1. De kandidaat kan mede op basis
van
bronnenmateriaal
het
beeldend werk van kunstenaars en
vormgevers
beschrijven,
onderzoeken en interpreteren,
rekening houdend met tijd, plaats,
functie, kunstopvattingen, normen
en waarden en de historische
ontwikkeling.
Buitenschoolse
activiteiten
LO
Aardrijkskunde

Geschiedenis
Biologie
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Museumbezoek
Gent/Brugge/Amsterdam aan de
hand van eigen opdrachten.
Wel ingevuld, geen resultaat
Vakinhoudelijke
activiteiten
Vakinhoudelijke
activiteiten
Buitenschoolse
activiteiten

Domein B: wereld
Domein D: gebieden

Lesmethode
+
toetsen
+
werkstukken/verslagen/presentaties
Lesmethode + toetsen

Domein A: tijdvak 10

Eigen materiaal

Excursie geologie en paleontologie
Belgische Ardennen
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