
Visitatie European Parliament Ambassador School Programma 

 

Datum     : 22 november 2019 

Datum vorig(e) bezoek(en)  : 12 maart 2014, 15 juni 2016 en 15 november 2017 

School     : Koningin Wilhelmina College 

Plaats     : Culemborg 

Afdeling    : VMBO-t/VMBO b/k/HAVO/VWO klas 1, 2 en 3 

 

Senior EPA : Tjalling Smittenberg, José Langens, Daniëlle van de Mark, Sandra 

Hakkesteegt en Jeroen Galama 

Aantal Juniors    : 7 

Aantal deelnemende leerlingen  : 255 

Aantal leerlingen schoolbreed EU : 1695 

 

Implementatie lesmodules : De modules zijn ondergebracht in het vak MeMa ( Mens en 

Maatschappij ) in een eigen vormgeving en afstemming tussen de 

diverse vakken binnen dit vak. Deelnemende vakkken zijn 

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijleer. Het geheel is 

onderdeel van het GCN-programma ( Global Citizen Netwerk )van de 

school waarbij uiteraard het portfolio deel uit maakt van het 

programma. 

 

Evaluatie lesmodules Seniors : Het lesmateriaal dat binnen het EPAS-programma is ontwikkeld maar 

ook vanuit de Europese Commissie beschikbaar is wordt merendeel 

omgezet naar eigen behoeften en doelen maar zijn qua inhoud zeker 

terug te vinden in het totale lesprogramma van Europees- en 

wereldburgerschap. 

 

Evaluatie lesmodules Juniors : Gesproken én samen van een lunch genoten met 5 van de 7  Juniors 

uit de VMBO TL-stroom. Ze zijn absoluut geïnteresseerd in Europa en 

doorlopen een zeer degelijk programma. Zoals beschreven werken ze 

niet expliciet vanuit de module maar op een verantwoorde wijze met 

Europees lesmateriaal door de school samengesteld; dus vanuit het 

zogeheten ‘Kapstokmodel’ 

 

 

 



Evaluatie lesmodules leerlingen : Leerlingen zijn erg enthousiast en uit een lesbezoek, verzorgd door 

Sanne Hakkesteegt,  aan een derde klas VMBOb/k bleek ook dat het 

lesmateriaal enthousiast is ontvangen en dat de betrokkenheid bij het 

intenationale programma van de school groot is. 

 

 

 

Eigen materialen ontwikkeld : Er wordt al jaren gewerkt aan het ontwikkelen van eigen materialen 

binnen het voormalige ELOS en nu GCN programma dat als een rode 

draad door het schoolcurriculum loopt. De school was ook officieel 

gecertificeerd als ELOS-school en nu als GCN-school  en laat 

schoolbreed prachtige resultaten zien. Dat geldt ook voor het TTO-

programma binnen de school. 

 

EU Infopoint    : In diverse lokalen en in de wereldaula. 

 

Dag van Europa, datum/inhoud : Niet specifiek op één dag, alhoewel we daar wel over gesproken 

hebben. Er gebeurt binnen de lessen en projecten zó veel dat er bijna 

wekelijks te spreken is over een Dag van Europa. 

 

Gebruik en plaatsing WorkSpace : José heeft eerder diverse documenten geplaatst en nu is de 

WorkSpace ook uitgebreid met Tjalling besproken. 

 

Aanwezig op verdiepingsdag  : Ja, en ook in 2019 

 

Samenwerking EPAS scholen : Vooral binnen het GCN netwerk waarvan de directrice Joke 

Hengeveld voorzitter en mede-oprichter was. Zij heeft haar taken 

daarbinnen inmiddels neergelegd. 

 

Best practices : Het gaat hier duidelijk om het totaalplaatje van TTO tot EPAS en van 

GCN tot alle internationale projecten, lezingen en excursies en 

uiteraard over het eigen ontwikkelde lesprogramma en het digitale 

portfolio. 

 

Publicaties :  Culemborgse Courant maar ook in Dagblad De Gelderlander en 

uiteraard via de vernieuwde website waar EPAS nog aan toegevoegd 

dient te worden. 

 

Social media & outreach  : Via de afdeling communicatie en pr van de school. 

 

Facebook pagina EPAS Europa  : is weinig aandacht voor, het is zo breed en zo veel! 

 



Bezoek Europese Instellingen : Naar Brussel door Havo en Vwo klas 4 en 5. In de toekomst zeker ook 

met de VMBO-afdeling. 

 

Bezoek Parlamentarium  : Idem 

 

Bezoek Huis Europese geschiedenis : José Langens heeft dit bezocht via het EPAS-seminar in Brussel en was 

er zeer enthousiast over! 

 

Contacten Europarlementariërs : Gaat men wederom op inzetten; voor een school als deze eigenlijk 

een must om een Europarlementariër naar binnen te halen. 

 

 

Deelname EuroScola : In 2018 met veel genot en succes aan deel mogen nemen en hopelijk 

weer in 2020! 

 

Deelname Europrofielwedstrijd  : Neen 

Deelname MEP    : Neen 

Deelname TTO    : Ja 

Deelname ELOS    : Ja 

CFEC     : Ja 

EIO Leerlijn    : Ja 

Lid netwerken    : Nuffic, GCN, TTO, EPAS, E-Twinning 

 

Internationalisering : De school is zeer Europees en internationaal gericht vooral via het 

GCN, TTO én EPAS-programma en de EIO-leerlijn. Voeg daar aan toe 

dat ook ‘Missie Europa’ wordt omarmd en geïmplementeerd en dan zie 

je dat, los van alle stedenreizen en uitwisselingsprogramma’s, deze 

school één van de voorbeeldscholen van Nederland is als het gaat om 

deze componenten. 

 Er zijn vele contacten met scholen in Frankrijk, Italië, Georgië, 

Denemarken, Duitsland maar ook via EU-mind in India én tenslotte in 

China. Deze school biedt ook steden/studie reizen aan  naar Rome, 

Oslo, Lille in combinatie met Ieper,  Parijs, Keulen, Boulogne en 

Londen. Men zegt wel: ‘Er gaat geen week voorbij of er staat een bus 

voor de deur’, om aan te geven dat leerlingen participeren in de vele 

projecten en reizen die men aanbiedt. 

De talensecties werken met Goethe Duits, Cambridge Engels en Delf 

Scolaire en zelfs op de locatie van het VMBO wordt meer ingezet op 

Europa en internationalisering door een landenmarkt, uitwisseling met 

een school uit Malaga én het werken met een digitaal portfolio. 

Bijzonder te vermelden dat op de afdeling ‘Praktijkonderwijs’ gewerkt 

wordt met Anglia-Engels. De VMBO-afdelingen  manifesteren zich 

steeds Europeser; prachtige ontwikkeling. 



Het TTO-programma is in de hele school geïmplementeerd en door alle 

niveaus heen; zeer opmerkelijk en bijzonder! 

 

Wensen ter ondersteuning : Eigenlijk blijvend gericht op het contact houden met elkaar; 

onderlinge communicatie is belangrijk! 

 

Naschrift : Wederom een fantastisch bezoek!  De nieuwe coördinator 

Internationalisering Tjalling Smittenburg had zich al goed ingelezen in 

het EPAS-programma en schotelde een mooie visitatie voor! De 

ontvangst vond plaats in het kantoor van de rector Joke Hengeveld 

waarbij  aanwezig waren: 

 

- Liesbeth van Stratum  conrector VMBO TL ( Curriculum.Nu ) 

- Sanne Hakkesteegt  docent MeMa B/K   ( Curriculum.Nu en burgerschap ) 

- Daniëlle van de Mark  docent MeMa TL ( Juniors, EPAS  & Portfolio’s ) 

- Joke Hengeveld   rector   ( Bijzondere initiator van GCN & many more ) 

- José Langens   docent Frans  ( Voormalig coördinator internationalisering en    

kartrekker EPAS) 

- Tjalling Smittenberg  docent aardrijkskunde ( Coördinator Internationalisering ) 

 

Een boeiende en inspirerende ontmoeting waarbij eenieder zijn of haar 

rol even voor het voetlicht kon brengen. Men is en blijft zeer 

geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen maar ook in de onderlinge 

afstemming van alle programma’s, daar ligt voor Tjalling een ware 

uitdaging: het zoeken naar samenhang van alle projecten biinnen het 

KWC.  

Na deze sessie hebben we een deel van een les bezocht die onder 

meer ging over terrorismebestrijding binnen de EU; geen gemakkelijke 

kost voor leerlingen VMBO B/K maar op deze school schuwt men geen 

enkele uitdaging en is de ‘opstroom’ binnen de niveaus zeker 

voorbeeldig; er wordt hard gewerkt en leerlingen worden ook 

uitgedaagd! 

Ook nog gesproken met de enthousiaste conrector VWO Carla Salden; 

die ook ziet dat het nu gaat om inkadering en samenhang van alles wat 

de school op Europees en International gebied onderneemt, initieert 

en voorlegt. 

Met Liesbeth van Stratum en Sanne Hakkesteegt afgesproken dat ook 

de locatie van het VMBO in aanmerking zou moeten komen voor het 

predikaat European parliament Ambassador school. Dit verdient die 

locatie op basis van betrokkenheid, implementatie en enthousiasme. 

Daartoe volgt in 2020 een finale visitatie die we in goed overleg zullen 

inplannen. Zij zullen ook aanwezig zijn bij de jaarlijkse verdiepingsdag 

van 29 november 2019 in Den Haag. 



 

Er is sprake van goed management, van oprecht enthousiasme en van 

bevlogenheid om burgerschap voortdurend te verbeteren; het 

draagvlak in de school is erg groot en voor Tjalling ligt er een mooie 

uitdaging. Het gaat hier echt om wereldburgerschap! 

 

In één woord: geweldig! 

 

 

 

 

 

 

          


