
Omschrijving internationalisering  Spanje, Duitsland of Polen 

Inleiding 

Wil jij je eerste stappen zetten naar je ‘wereldburgerschap’? Dan is internationalisering echt iets voor 

jou. Je kunt op reis naar Spanje, Duitsland of Polen en de reis is onderdeel van een uitwisseling met 

een school uit een van deze landen. Een uitwisseling is voor beide partijen een perfecte kans om 

elkaars land, cultuur en leven aan den lijve te ondervinden. Dit is een unieke ervaring omdat je niet 

alleen een compleet andere cultuur zal beleven maar bovenal een ‘vriendschap’ zal beginnen met 

een leeftijdsgenoot uit een ander land. In Nederland zorg je ervoor dat je gast onze cultuur echt kan 

‘proeven’.  

 

Criteria  

 havo en vwo leerlingen klas 4 ( op reis schooljaar 2018-2019) 

 Havo en vwo leerlingen klas 3 ( op reis schooljaar 2019-2020) 

 Of Module grafische vormgeving doen  

 Of aardrijkskunde, informatica en geschiedenis in het pakket 

 

Wanneer je kiest voor deze reis, kies je er voor ….  

Om te leren hoe men in andere Europese landen met elkaar omgaat. 
Om te leren van andere culturen. 
Om in het Engels te communiceren, presenteren en te leren.  
Om actief mee te werken en mee te denken aan het programma hier en in het buitenland. (o.a. 
excursies) 
Om 5 dagen een leerling(e) (uit Spanje, Duitsland of Polen) te gast te hebben bij jou thuis.  
Om te ervaren hoe een buitenstaander naar jouw ‘wereldje’ kijkt.  
Om te ervaren hoe het is om in Spanje, Duitsland of Polen in een gastgezin te wonen en om daar 
samen te werken met leerlingen uit andere landen. 
 

Wat wordt er van jou (de leerling) verwacht?  

Je bent 2 jaar lang beschikbaar voor bijeenkomsten (ca. 1x per maand), je kunt samenwerken in een 

(kleine) groep en je houdt je aan deadlines. Je houdt intensief contact met je reisgenoten. Je helpt 

mee om het reisgezelschap en onze school op een goede wijze te presenteren in het partnerland. 

Veder ben je de perfecte gastheer/gastvrouw.  

 

Wat gaan we doen? 

Het project dat we met onze partners gaan uitvoeren heet: Cultureel erfgoed: Industrie, 

geschiedenis en toekomst. In 1868 richtte Charles Theodoor Stork in Hengelo de metaalfabriek Gebr. 

Stork & Co (machines, ketels, etc.) op. De stichting was het begin van de metaalindustrie in Hengelo 

en dit jaar vieren we dat 150 jaar geleden de industrialisatie van Hengelo begon. 

 



Tijdens het project houden we ons met de volgende vragen bezig: 

We onderzoeken de geschiedenis van onze stad. Waarom is het daar ontstaan? Wat zijn of waren de 

factoren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van de stad. 

Wat waren de gevolgen van de industrialisatie? 

Bevolking, toename (geboorte, migratie, etc.) 

Architectuur (fabrieksgebouwen, scholen, woonwijken, etc.) 

De oudste industriële gebouwen in Hengelo zijn ongeveer 130 jaar oud. Wat kan men doen met de 

gebouwen of het pand, als de voormalige fabrieken zijn verdwenen/verplaatst? 

Welke nieuwe toepassingen zijn er voor de oude gebouwen, wat is er mogelijk of slopen we alles af? 

Hoe gaan gemeenschappen om met het industriële verleden? 

Als we nieuwe ideeën hebben, hoe kunnen we die dan realiseren? Wat gebeurt er als we een school 

bouwen in een oud fabrieksgebouw? Wat moet er dus gebeuren met de infrastructuur? 

Hoe kunnen we de oude gebieden renoveren of herinrichten? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een (oude) industriestad aantrekkelijk wordt voor de eigen 

inwoners en toeristen. 

En hoe zit het met de duurzaamheid van de nieuwe oude gebouwen en panden. Is alles klaar voor de 

toekomst. 

 

Eindresultaten van de vier deelnemende scholen zijn o.a. een website, een tijdschrift en 

fotoreportages. 

 

Wil je meedoen, geef je dan op door een mail te sturen naar k.devries@osghengelo.nl 
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