VISIE OP INTERNATIONALISERING
STRATEGIESESSIE - VO, MBO

Een heldere kijk en strategische aanpak op internationalisering en wereldburgerschap
legt het fundament voor de interculturele ontwikkeling van leerlingen en studenten. In
deze sessie maak je een integraal plan voor internationalisering en wereldburgerschap
dat bestaande activiteiten in lijn brengt en de basis vormt voor nieuwe activiteiten.

IN DEZE SESSIE

Bespreek je met elkaar hoe jullie school de huidige
wereld ervaart
Bepaal je wat de school uniek maakt als het gaat
om profiel, aanbod en locatie
Gaan jullie aan de slag met de vraag: ‘Hoe willen we
leerlingen of studenten voorbereiden op hun leven
na school?’
Formuleer je een visie op wereldburgerschap en
internationalisering of verscherp je de visie die al
staat
Werk je, op basis van de visie, aan de
praktische invulling van internationalisering en
wereldburgerschap binnen jullie onderwijs

VOOR WIE:
Docenten(teams),
coördinatoren
internationalisering,
schoolleiding

DUUR:
1 dagdeel (3 uur)

AANTAL DEELNEMERS:
Minimaal 6, maximaal 12

TARIEF:
€ 950,- per groep (inclusief
lesmateriaal, vrijgesteld van
BTW)

INSCHRIJVEN VIA:
www.globi.nl

NA DEZE SESSIE
Heb je een heldere visie op internationalisering en wereldburgerschap uitgedacht en uitgewerkt.
Deze visie vormt het uitgangspunt voor je doorlopende leerlijn wereldburgerschap en
internationalisering.

De Wereldwijzer
In de sessie maken we gebruik van de Wereldwijzer: een toegankelijk
instrument om samen met collega’s een integrale, gefundeerde en
gedragen aanpak op internatioanlisering en wereldburgerschap te
vormen.
“De Wereldwijzer was voor ons een handige tool om de
internationaliseringsleerlijn op orde te krijgen. Het hielp ons de goede aspecten
van het curriculum een framework te geven en waar nodig te verbeteren. We
hebben nu een programma liggen dat bij onze school en ons onderwijs past.”
Daphne Oosterbaan, Berlage Lyceum Amsterdam

DEELNEMERS
OVER DE SESSIE
DEELNEMERS OVER DE SESSIE
“Als groep hebben we een duidelijk beeld
gekregen op internationalisering. We
zijn goed in gesprek gegaan om elkaars
inzichten daarop te delen.”

“Dankzij deze sessie is het gelukt om met
elkaar tot één visie te komen”

“De Wereldwijzer begeleidt je stapsgewijs
naar het ontdekken wat je visie is. En
wat je nodig hebt om die na te kunnen
streven.”

OVER GLOBI
OVER GLOBI

Globi is een expertisecentrum voor wereldburgerschap, interculturele communicatie en culturele
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MEER INFORMATIE?
MEER INFORMATIE?

Interesse in deze sessie? Neem contact met ons op.
Interesse in het adviestraject? Neem contact met ons op.

WWW.GLOBI.NL

030 2270102

INFO@GLOBI.NL

