
WERELDBURGERSCHAP

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

Het Porta Mosana College houdt zich jarenlang 
intensief bezig met allerlei internationale projecten. 
Wereldburgerschapsvorming maakt 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. 

Vanwege de grote onzekerheid door de pandemie 
over meerdaagse reismogelijkheden naar het 
buitenland verleggen we de focus van ‘De wijde 
wereld ingaan’ naar ‘De wijde wereld in huis halen’. 
Onze leerlingen krijgen de kans wereldburger-
schapsvaardigheden zo goed mogelijk te 
ontwikkelen. Denk aan begrip, respect, 
inlevingsvermogen en kennis van normen en 
waarden van andere culturen en vaardigheden 
zoals communiceren, kritisch denken, 
samenwerken en keuzes kunnen maken. 
DE WERELD IS VAN IEDEREEN.

Het Porta Mosana College is onderdeel van diverse 
nationale en internationale netwerken op het 
gebied van taalverwerving, 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 of in projecten.

Uitwisselingen
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om met 
jongeren uit andere landen samen te werken. 
Meerdaagse buitenlandse reizen staan voorlopig 
grotendeels 'on hold' vanwege COVID. De huidige 
uitwisselingen met scholen in het buitenland 
beperken zich live tot 1- of 2-daagse trips naar 
België (Luik) of Duitsland (Frankfurt) en zijn voorts 
vooral digitaal (Thailand).

Euregioschool
Het project Euregioschool is erop gericht om 
het cultuur- en buurtaalonderwijs te versterken. 
Mede daarom kent het Porta Mosana College 
versterkt onderwijs in de Franse taal. Leerlingen die 
dat willen, mogen hun maatschappelijke stage ook 
bijvoorbeeld in Wallonië doen. 

Projectdagen
Tweemaal per jaar vervangt het Porta Mosana 
College haar reguliere lesrooster door de 
projectdagen. Daarin staan ook internationale 
thema’s en burgerschapsvorming centraal. 
Afgelopen oktober werkten onze brugklassers 
rondom het thema pelgrimage, bezochten 
de leerlingen van leerjaar 2 Technopolis in 
Mechelen en organiseerden internationale 
studenten voor tto 5 een World Citizen Day. 

Leerlijn
Het Porta Mosana College heeft een doorlopende 
leerlijn wereldburgerschap in de maak, rondom 
duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals). Ten behoeve van 
persoonsvorming worden ook vrijwilligerswerk en 
stage in het kader van maatschappelijke diensttijd 
(MDT) daarvan onderdeel.  




