
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. 
Op het Porta Mosana College ligt onze focus zowel 
op ‘de wijde wereld ingaan’ als ‘de wijde wereld in 
huis halen’. Onze leerlingen krijgen de kans 
wereldburgerschapsvaardigheden 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.    
Dit doen zij zowel digitaal als ook middels 
meerdaagse buitenlandse reizen. Zo is er dit 
schooljaar zowel een digitaal als een fysieke 
uitwisseling met scholen in Frankfurt en Thailand. 
De buitenlandse reizen gaan dit schooljaar onder 
andere naar Engeland, Berlijn, Valencia en Athene.   

Versterkt talenonderwijs
Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om voor 
Engels, Frans en Duits versterkt talenonderwijs te 
volgen. Zij kunnen daar vervolgens een 
taalexamen in afleggen waarbij ze een certificaat 
kunnen behalen binnen het Europees Referentie 
Kader (ERK).

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

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 jaar ging onze brugklas aan de slag met 
kinderrechten en werkten onze tweede klassen 
aan een project rondom klimaatverandering.




