
INTERNATIONALISERING EN 
INTERNATIONAAL BURGERSCHAP

Doelstelling 
Internationalisering is een speerpunt van 
het Porta Mosana College en een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons onderwijs. Wij bereiden de 
leerlingen voor op een internationale wereld. Een 
kennismaking met andere landen en mensen uit 
andere culturen geeft ze een streepje voor. Ze leren 
veel over de ander en over zichzelf. Kortom ze 
worden wereldburgers. 

Het Porta Mosana College houdt zich jarenlang 
intensief bezig met allerlei internationale projecten. 
Internationale burgerschapsvorming maakt een 
onderdeel uit van het schoolcurriculum. We streven 
ernaar dat iedereen het onderwijs “internationaal 
competent” verlaat. Tweetalig onderwijs en versterkt 
talenonderwijs sluiten hier uitstekend op aan.

Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om met 
jongeren uit andere landen samen te werken. Zij 
krijgen de kans om minimaal eén reis/ uitwisseling in 
de onderbouw en eén in de bovenbouw te maken. 
Het Porta Mosana College maakt deel uit van 
diverse nationale en internationale netwerken zowel 
op het gebied van taalverwerving als op het gebied 
van culturele uitwisselingen en maatschappelijke 
stages. 

Unescoschool 
Het Porta Mosana College is een Unescoschool. 
Belangrijke Unescodoelstellingen zijn internationale 
verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. 
De vier Unescothema’s vrede en mensenrechten, 
intercultureel leren, wereldburgerschap en 
duurzaamheid komen terug in het onderwijs binnen 
vakken, leeromgevingen of in projecten.

uitwisselingen
We hebben diverse uitwisselingen met 
partnerscholen in het buitenland, gesteund door een 
subsidieprogramma. Dit schooljaar is er bijvoorbeeld 
een uitwisseling met een school in Valencia. De 
leerlingen verblijven in een gastgezin.

Euregioschool
Het project Euregioschool is erop gericht om het 
buurttaal- en cultuuronderwijs te versterken: het 
Porta Mosana College is in dit kader betrokken bij de 
inrichting en ontwikkeling van versterkt onderwijs in 
de Franse taal.

Projectdagen
Tijdens projectdagen wordt ook vanuit een 
internationale invalshoek naar een thema gekeken. 
Bijvoorbeeld dit schooljaar: een bezoek aan het 
Gallo-Romeins museum in Tongeren of het project 
Taalstad.

Maatschappelijke stage in de Euregio
Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun 
maatschappelijke stage in Wallonië te doen.

Wat nog meer?
Er gebeurt nog veel meer op het gebied van 
internationalisering. Dit kan per schooljaar 
verschillen. Enkele voorbeelden voor de Corona 
pandemie zijn: 

• CKV-reis naar Alicante
• stedenreizen naar Berlijn, Valencia,

Rome
• Global Exploration: dit jaar Thailand en

Cambodja

Op dit moment ligt alles stil.

Tenslotte...
Het internationaliseringsprogramma is voortdurend in 
ontwikkeling. We streven naar een doorlopende 
leerlijn waarin internationaal burgerschap en 
maatschappelijke stage zijn opgenomen.




