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Uitwisselingsprogramma’s op het KWC 

 

De afgelopen weken stond het KWC in het teken van uitwisselingsprogramma’s. 

 

De leerlingen uit de tweede klas vmbo-basiskader waren degene die Nederland verlieten 

voor het mooie Spanje. Zij werden in Toledo (Spanje) enthousiast ontvangen door 

leerlingen van Colegio Divina Pastora. Zij verbleven hier bij gastgezinnen – gezinnen van 

de Spaanse leerlingen – volgden les op de Spaanse school, brachten een bezoek aan 

bijzondere gebouwen in Toledo – waaronder het klooster van San Juan de los Reyes – en 

verbleven een dag in Madrid. De leerlingen hebben een geweldige tijd gehad in Toledo en 

kunnen niet wachten om de leerlingen van Colegio Divina Pastora in Nederland te 

ontvangen en rond te leiden.  

 

In Nederland ontvingen de tweedeklassers van vmbo-tl/havo leerlingen van de Janusz-

Korczak-Realschule uit Schwalmtal – Noordrijn-Westfalen. Zij namen de leerlingen op in 

hun gezin, werkten op school gezamenlijk aan een aantal projecten en gingen op 

excursie. In mei worden de rollen omgedraaid en zullen de KWC’ers een aantal dagen in 

Schwalmtal verblijven.  

 

Ook leerlingen uit TTO 3 gymnasium/atheneum kregen bezoek in eigen land. Zij 

ontvingen leerlingen van de Bogø Kostskole uit Denemarken. De Deense leerlingen 

verbleven bij de KWC’ers thuis, gingen gezamenlijk op excursie naar Den Haag en 

Utrecht, ontvingen Amnesty International in de klas en hielden een gezellig 

afscheidsfeestje. De Deense leerlingen zagen al snel verschillen tussen het Deense en 

Nederlandse onderwijs. Zo duurt het basisonderwijs daar van het zesde tot zestiende jaar 

en maken zij hierna hun keuze voor het voorgezet onderwijs. Het onderwijs daar is veel 

meer gericht op persoonlijke en sociale ontwikkeling en hebben zij een hechter contact 

met hun docenten. De Deense docenten viel het op dat de leerlingen na een les wandelen 

van lokaal naar lokaal. „Bij ons is dat anders, daar blijven de leerlingen zitten en 

wandelen wij van lokaal naar lokaal. Ook geven wij in ongeveer vier vakken les in plaats 

van één.″ In mei mogen G3T en A3T zelf gaan ervaren hoe het onderwijs is in 

Denemarken. 

 

Omdat het KWC een Elos school is, zijn KWC’ers wereldburgers in de dop. Zij maken 

kennis, door o.a. uitwisselingsprojecten en buitenlandexcursies, met andere culturen en 

gewoontes. Maar ook dankzij projecten zoals “Jij de Wereldburger” maken leerlingen hier 

op een speelse manier kennis mee.  

Doormiddel van verschillende opdrachten leren de leerlingen bijvoorbeeld wat de 

beleefdheidsgewoontes zijn van een land of welke eetgewoontes zij hebben en welke 

overeenkomsten er zijn met de Nederlandse cultuur. Kortom, een mooie manier om de 

leerlingen voor te bereiden op de toekomst waarin Europese en internationale 

ontwikkelingen centraal staan. 
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