
REVIUS LYCEUM DOORN ONBEGRENSD 

INTERNATIONALISERING  

 

Je zet de televisie aan of slaat  een krant open. Je hoort en ziet allerlei nieuwsberichten, niet alleen uit Nederland maar ook uit landen ver van 

ons vandaan. Jij hebt vast ook wel eens contact met leeftijdgenoten uit andere landen dan Nederland. Tijdens je vakantie, als je een spel speelt 

op je laptop of je computer, via Facebook of je telefoon, contact over de grens is voor jou misschien heel gewoon. Dan weet jij ook dat wij 

allang niet meer alleen met Nederland en de Nederlandse samenleving te maken hebben, we maken deel uit van Europa. We zijn bovendien 

wereldburgers. Het Revius Lyceum vindt het belangrijk om jou de mogelijkheid te bieden nog meer te ervaren wat het is om wereldburger te 

zijn.  Wij hebben een uitgebreid internationaliseringprogramma en extra activiteiten die daarop gericht zijn. In deze brochure lees je er meer 

over. 

Je kunt Junior European Parliament Ambassador worden! 

 

Elk jaar houdt een groep enthousiaste leerlingen zich bezig met de Europese Unie. Dat zijn de Junior European 

Parliament Ambassadors. Zij geven informatie over de EU in een speciale EU info hoek en tijdens Open 

Avonden, zij spreken met medeleerlingen over de EU, onderhouden een eigen EU Facebook pagina en helpen 

bij het organiseren van evenementen/projecten rond de EU binnen en buiten het Revius Lyceum. Natuurlijk 

leren en discussiëren zij tijdens speciale lessen ook over de EU. Er zijn nu ambassadors uit VWO 4 en 5 maar 

leerlingen uit andere jaarlagen zijn van harte welkom. Jij dus ook! 

Het Revius Lyceum heeft heel veel activiteiten die gericht zijn op de Europese Unie. 

Daar heeft de school een officiële erkenning voor gekregen van het Europees 

Parlement Bureau Den Haag: wij zijn een officieel gecertificeerde European 

Parliament Ambassador school! 



 

Wij hebben een sterk debatteam!  

 

Ons debatteam bestaat uit een groep enthousiaste bovenbouwleerlingen die zich interesseren in actualiteiten en graag hun mening uiten. Je 

hoeft zeker niet de allerbeste spreker te zijn om in het debatteam een plaatsje te krijgen; ook als je het lastig vindt om in het openbaar te 

spreken ben je welkom. Graag zelfs! Wij zijn er om jou vertrouwen te geven om in het openbaar te spreken en je 

mening te geven.  

Wij nemen deel aan verschillende debattoernooien, zoals het Model European Parliament en het European Youth 

Parliament. Je kruipt in de rol van een Europarlementariër en bedenkt met jouw team oplossingen voor 

grensoverschrijdende problemen binnen en buiten de Europese Unie. Dit jaar staat zelfs een bezoek aan New 

York op het programma in het kader van de Model United Nations (MUN), eveneens een debatevenement 

waaraan het Revius Lyceum deelneemt. Bij een MUN worden conferenties van de werkorganen van de Verenigde 

Naties nagebootst.  

 

Versterkt taalonderwijs voor iedereen 

 

Tijdens internationale debatevenementen wordt er meestal Engels gesproken. Dat is voor Revius leerlingen geen enkel probleem! Overigens is 

er ook op het gebied van talen het één en ander te kiezen. Zo kunnen alle leerlingen die dat willen basiskennis opdoen van het Arabisch of het 

Russisch. Je kunt ook kiezen voor extra verdieping in een taal en daarmee internationaal erkende certificaten behalen; voor Duits het Goethe 

Zertifikat, voor Engels Cambridge, voor Frans Delf Scolaire en voor Spaans Dele.  

El lenguaje no determina nuestras fronteras… 
Nog even doorgaand op de talen: het Revius Lyceum kent een tweetalige VWO onderbouw en daarna versterk Engels in het IB programma voor 

de bovenbouw. Daar wordt niet alleen aandacht aan het Engels besteed maar staan kennis en begrip voor andere culturen centraal. Leerlingen 

van onze tweetalige afdeling doen mee aan uitwisselingsprogramma’s met scholen uit Duitsland, Engeland en Tsjechië. 

Dat levert vaak hele leuke blijvende internationale contacten op. Wij hoeven jou natuurlijk niet uit te leggen dat je door 

deze contacten elkaar ook beter leert  begrijpen. 



 

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om onze mede-wereldburgers op te zoeken. Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden om toch 

contacten te onderhouden. Zo is er voor havo 2/3 en vwo 2/3 een “UITRUILPROJEK” met een school in Zuid Afrika, de Hoërskool Swartland in 

Malmesbury. Niet alleen wij maar ook de Zuid-Afrikaanse leerlingen zijn daar erg enthousiast over.  

 

Soms mislukt een project, toch leren wij ook daarvan. Zo hadden wij vorig jaar contact met een school in Kenia. Keniaanse leerlingen hadden 

met veel plezier boekjes gemaakt waarin zij zichzelf aan ons voorstelden. Het maken van zo’n boekje klinkt misschien eenvoudig maar voor de 

Keniaanse leerlingen was het zonder internet, printers en dergelijken nog een hele klus. Heel groot was dan ook de teleurstelling - aan beide 

kanten- dat ook de bezorging van post in of uit Kenia te wensen overlaat. Het lokale postkantoor werd verbouwd en in die verbouwing raakte 

het pakket met de Keniaanse boekjes zoek. Daarmee kwam natuurlijk ook de vanzelfsprekendheid van voorzieningen zoals wij die kennen in 

een ander daglicht te staan. Leerzaam? Zeker weten! 

 

Mavo 2 en de Europese Unie 

 

Hiernaast zie je mavo 2 leerlingen met de kaart van de Europese Unie bezig. Met zijn allen hebben zij de EU 

landenkaart van allerlei nuttige informatie voorzien. Deze megagrote kaart is te bewonderen in de centrale hal 

van het Revius. Leerlingen hebben bovendien filmpjes gemaakt over het door hen gekozen EU land en een EU 

landeninformatieboek samengesteld. Nog op zoek naar een aantrekkelijke EU bestemming, vraag het aan 

onze mavo 2 leerlingen! 

Havo 4 en de Europese Unie 

 

Misschien heb je wel gelezen dat Nederland de eerste zes maanden van dit jaar voorzitter van de EU 

Raad is. Havo 4 leerlingen kunnen daar alles over vertellen. Zij hebben gastcolleges van de nationale 

jeugdraad gevolgd. Dat betekende niet alleen maar luisteren, elke groep leerlingen mocht bovendien 

een onderwerp bedenken waarvan zij vindt dat er in EU verband iets mee zou moeten gebeuren. Ook 

vorig jaar zijn er  voor havo 4 leerlingen interessante gastcolleges over de EU geweest. 



 

 

Vwo  4 en de Europese Unie 

 

In vwo 4 schrijft iedereen een werkstuk over een EU onderwerp. Heel erg leerzaam en leuk! Je krijgt 

bovendien tijdens een Europadag introductiecolleges over bijvoorbeeld de geschiedenis van de EU. Er 

zijn die dag ook altijd ouders/docenten die in een ander EU land dan Nederland zijn geboren, die iets 

vertellen over hun moederland en de EU. 

 

 

In vwo 4 is er ook een projectweek waarin de EU centraal staat. Het eerste deel van die week gaat over 

“oorlog en vrede”. In het  tweede deel bezoeken alle vwo 4 leerlingen in Brussel  verschillende EU instellingen. 

We gaan bijvoorbeeld naar de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU of  het 

Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. 

 

EU extra in de onderbouw 

 

Overigens kunnen alle leerlingen in de onderbouw voor een plusprogramma EU kiezen. Tijdens een aantal bijeenkomsten leren en discussiëren 

wij dan over Europa. Estou Europeia, e você ? 
 

Natuurlijk wordt er ook bij “normale” vakken aandacht besteed aan Europese/internationale thema’s. Zo leer je tijdens lessen Frans, Duits, 

Engels en Spaans niet alleen de taal maar ook iets over de geschiedenis en cultuur van het land. Bij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis 

en economie wordt regelmatig over de grenzen gekeken.  

   
 



Internationale vraagstukken 

 

Als we buiten onze eigen grenzen kijken komen we natuurlijk mondiale vraagstukken tegen. Die gaan 

wij niet uit de weg, die vraagstukken raken ons ook. Een goed voorbeeld daarvan is een project rond 

duurzaam bosbeheer in Brazilië. Alle leerlingen in vwo 2  werken daar aan.  

 

Het afgelopen jaar heb je waarschijnlijk veel gehoord over de situatie in conflictgebieden en het enorme aantal vluchtelingen uit die gebieden. 

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe dat zou zijn, niet in vrijheid kunnen leven,  moeten vluchten en alles achterlaten? Per boot, lopend of 

verstopt in vrachtauto’s, je land verlaten en hopen ergens anders een veiliger bestaan te kunnen opbouwen? Wij kunnen het ons vaak niet 

voorstellen en juist daarom besteden wij in diverse “Humanity” projecten aandacht aan dit 

mondiale probleem. In alle jaarlagen is daar wel iets van terug te vinden. 

 

Ieder jaar komen medewerkers van bijvoorbeeld Greenpeace, Amnesty International en het Rode 

Kruis vertellen over hun wereldwijde projecten. Leerlingen en personeel van het Revius Lyceum 

proberen een steentje bij te dragen door allerlei activiteiten te organiseren waarmee geld voor het 

Rode Kruis -Serious Request- wordt ingezameld. 

 

Dat ook het leefbaar houden van de wereld een mondiaal probleem of -zo je wilt- een mondiale uitdaging, vormt, daar besteden wij natuurlijk 

aandacht aan. Niet alleen tijdens “normale” lessen maar ook in het Arbeidservaring- en duurzaamheidsproject in het derde jaar havo en vwo.  

 

Je gaat je eigen ecologische voetafdruk berekenen. Ja, die is vast behoorlijk groot en daarom bespreken wij met elkaar 

hoe we onze aarde minder kunnen belasten. In het kader van ditzelfde project vervullen de meeste leerlingen van onze 

TTO afdeling overigens een stage in het buitenland… 

 

 

 

 



Excursie buiten Nederland voor alle leerlingen 

 

Dan zijn er natuurlijk ook nog onze reizen naar het buitenland voor alle voorexamen leerlingen. Afhankelijk van de profielkeuze vinden er 

reizen plaats naar Berlijn, Parijs, Barcelona, Rome, Praag, Bretagne en de Eifel. Mavo leerlingen organiseren in het derde jaar gezamenlijk hun 

eigen buitenlandse reis.  Niet alleen heel erg leerzaam maar ook gezellig! 

 

Hebben we dan al onze internationale activiteiten genoemd? Nee, voor alle onderbouwleerlingen wordt er jaarlijks een taaldorp 

“gebouwd”, veel leerlingen doen mee aan een e-mail uitwisselingsprogramma (met buitenlandse jongeren), leerlingen kunnen 

deelnemen aan de Maths Team Challenge, de Drama contest,  de Speaking Contest voor tto (Europees Platform) en NGL speaking en 

essay writing contest waarbij de voertaal eveneens Engels is en tijdens muzieklessen wordt aandacht aan internationalisering 

besteed…. Dit jaar mag bovendien een groep leerlingen op uitnodiging van het Europees Parlement deelnemen aan een groot 

jongerenevenement in Straatsburg, het EYE. Leerzaam? Ja.  Leuk? Zeker weten!   

 

 

 

INTERNATIONALISERING? Wij gaan ervoor! 
 

 

 

 


