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KWC’ers vertellen over Elos aan ministerie OCW 

 

De directeur-generaal van het ministerie van OCW, mevrouw Alida Oppers, bracht op 

dinsdag 19 september een werkbezoek aan het KWC. Er wordt hard gewerkt aan de 

toekomst van het onderwijs op het ministerie. Onder de titel ‘Onderwijs 2032’ is onlangs 

door de commissie Schnabel een advies uitgebracht over hoe het onderwijs in Nederland 

“toekomst-proof” kan worden. Dat betekent dat er in de komende jaren aanpassingen 

moeten komen van de lesprogramma’s in alle soorten van onderwijs. 

 

Daarbij gaat het ministerie niet over één nacht ijs. Dus werden er 

werkbezoeken  afgelegd door een delegatie van vier personen onder leiding van de DG. 

Het KWC is Elos school. Als zodanig interessant als het gaat om internationale 

samenwerking en daar konden leerlingen en docenten veel over vertellen. De leerlingen 

weten wat wereldburgerschap inhoudt: “Je leert vanuit heel andere gezichtspunten 

nadenken over de samenleving”. Door uitwisselingen en intensief talenonderwijs kunnen 

de KWC’ers niet alleen goed communiceren met hun buitenlandse leeftijdgenoten, ook 

leren zij reflecteren op wat deze ervaringen betekenen voor hun eigen ontwikkeling. En 

dat doen ze goed! De delegatie was sterk onder de indruk van de vaardigheid van een 

groep derde- en zesdeklassers. Het helpt de beleidsmakers om de goede keuzes te 

maken voor het Nederlandse onderwijs.   

 

Tweetalig onderwijs wordt op het KWC aangeboden op vwo en vmbo. Volgend schooljaar 

komt dit ook in het aanbod van de havo. Op een Elos school bouwen de leerlingen aan 

een internationaal portfolio. Daarin leggen zij hun ervaringen vast en denken na over wat 

ze ervan geleerd hebben. De portfolio’s kunnen aan het eind van hun schoolloopbaan bij 

het diploma een Elos-certificaat opleveren. Op dit moment zijn er drie scholen in 

Nederland gecertificeerd als Elos school. Het KWC is daar één van. 
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