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UNESCO is een wereldwijde organisatie  
die staat voor hoogwaardig onderwijs 
en solidariteit als bijdrage aan de vrede. 
Scholen uit alle delen van de wereld 
nemen deel aan het UNESCO-scholen- 
netwerk. UNESCO-scholen willen  
leerlingen vertrouwd maken met het 
gedachtegoed van UNESCO, zoals 
vrede en verdraagzaamheid. 

Centrale thema’s
De vier centrale thema’s bij 
UNESCO-onderwijsprojecten zijn: 

• Vrede en mensenrechten: 
 aandacht voor internationale 
 verdragen voor mensenrechten en 
 rechten van het kind, en kritische 
	 reflectie	op	verantwoordelijkheden	
 van burgers en mogelijkheden voor 
	 vreedzame	oplossingen	van	conflicten.
• Burgerschap:  
 aandacht voor het bevorderen 
 van actief burgerschap en sociale 
 integratie. Bij UNESCO-scholen gaat 
 het naast lokaal burgerschap ook 
 om wereldburgerschap, met daarbij 
 aandacht voor de verantwoordelijk-
 heid van wereldburgers.
• Intercultureel leren: 
 het stimuleren van een respectvolle 
 interculturele dialoog, met aandacht 
 voor de eigen identiteit, en voor de 
 culturele, religieuze en etnische 
 diversiteit op school en in de 
 samenleving.

UNESCO op het Dongemond college

Vind jij andere culturen, talen 
en de maatschappij interessant? 
Dan is de stroming UNESCO iets 
voor jou. Op een UNESCO-school 
leer je dat jij zelf een groot aan-
deel hebt in positieve verande-
ringen en dat jij kunt bijdragen 
aan een veilige, verdraagzame 
en schone wereld. Goede 
beheersing van de moderne 
talen en omgang met verschil-
lende culturen zijn speerpunten 
van de UNESCO-oriëntatie 
binnen onze school. 

UNESCO

• Duurzaamheid: 
 aandacht voor duurzaamheid in 
 economische, sociale en culturele 
 aspecten van ontwikkeling en de 
 eigen verantwoordelijkheid van 
 de burger.

Wat biedt een 
UNESCO-school?
Op een UNESCO-school heerst een 
schoolklimaat waarin leerlingen en 
leerkrachten met verschillende 
achtergronden harmonieus leren 
samenwerken. Verder biedt het een 
richtsnoer voor tal van activiteiten 
binnen en buiten de lessen, gebaseerd 
op uitgangspunten van UNESCO. 
Het is aansprekend onderwijs, aan-
sluitend op wat zich afspeelt binnen 
de lokale gemeenschap, het eigen 
land en de wereld. Bijzonder aan een 
UNESCO-school is deelname aan een 
wereldwijd netwerk van UNESCO- 
scholen. ‘Leren van elkaar’ is daarbij 
het uitgangspunt is. Er is veel aan-
dacht voor andere talen en culturen.

Vier pijlers!
In	een	UNESCO-schoolprofiel	staan	
vier pijlers bij het leren centraal: 
learning to know, learning to do, 
learning to be, learning to live together.

Wat betekent UNESCO 
voor het Dongemond 
college? 
Binnen het Dongemond college zijn de 
UNESCO-onderwijsprojecten met de 
invoering van de stroming taal, cultuur 
& maatschappij (tc&m) opgenomen. 
Tc&m wordt gegeven in de onderbouw 
op havo en vwo. Er is extra aandacht 
voor talen en intercultureel leren. Zo is 
er in klas 3 een mogelijkheid om voor 
Spaans te kiezen in plaats van een 
andere moderne vreemde taal. Je doet 
ervaring op met projectonderwijs, dit is 
een goede voorbereiding op vervolg- 
studies waar voornamelijk op deze wijze 
wordt gewerkt. Je ontwikkelt diverse 
competenties zoals samenwerken, 
zelfreflectie,	informatievaardigheden	en	
leren leren. Tot slot is er veel aandacht 
voor internationalisering.

Brugklas
In alle brugklassen met een vwo- en/
of havoniveau (dus ook havo/vmbo-tl) 
volgen alle leerlingen een halfjaar de 
oriëntatie taal, cultuur en maatschap-
pij. In klas 2 havo/vwo maak je een 
goed voorbereide keuze voor het 
vervolg van je studie.
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