
Erasmus+ project: Media Today, watchdog or slumdog? 

 

Afgelopen schooljaar heeft een groepje docenten en een aantal leerlingen nagedacht over de 

toekomst van de internationale reizen en internationaliseringsprojecten. Reeds vele jaren 

werden er door collega’s jaarlijks terugkerende buitenlandse reizen georganiseerd en vonden 

ook al meerdere internationaliseringsprojecten plaats. Als school nemen we in dat kader ook 

deel aan Erasmus+ projecten. Dit zijn projecten die gesubsidieerd worden door de Europese 

Unie. Door corona hebben de jaarlijkse reizen en de reizen voor de Erasmus+ projecten helaas 

geen doorgang kunnen vinden.  

Eind september 2021 is de coördinator Internationalisering in het kader van een 

docentenuitwisseling voor een week in het Turkse Izmir geweest. De docenten ontmoetten 

elkaar dagelijks op de Pakmaya Ülkü Hızal High School (PÜHAL) – zo’n 45 minuten rijden vanaf 

het hotel – en ze werden altijd hartelijk en gastvrij ontvangen door zowel het personeel als de 

leerlingen van de school. Gedurende die week is er veel gesproken over de inhoud van het 

Erasmus+ project ‘Media Today, watchdog or slumdog?’ Er werd dagelijks vergaderd en veel 

informatie gedeeld en de betreffende docenten moesten o.a. een presentatie houden over 

hun school. De ontmoeting met een Turkse journalist, die met de docenten openhartig over 

de censuur in Turkije sprak, maakte diepe indruk. Aan het project, dat twee jaar duurt, zijn in 

totaal vijf scholen verbonden uit Turkije, Italië, Polen, Roemenië en het Bernardinuscollege als 

Nederlandse partner. De bedoeling is dat er vijf zogenaamde mobilities (uitwisselingen) gaan 

plaatsvinden gedurende die twee jaar en dat leerlingen elkaar ontmoeten en samenwerken 

aan diverse opdrachten die betrekking hebben op media. Er zullen telkens zes leerlingen en 

twee docenten van elke school deelnemen. De eerstkomende uitwisseling zal halverwege 

december 2021 plaatsvinden in Polen. Naast de vergaderingen was er ook tijd voor wat 

ontspanning en werd o.a. een bezoek gebracht aan de Grieks-Romeinse plaats Ephesus (Efeze) 

en aan de plek waar de Heilige Maria is overleden. Het was een drukke week, maar er wordt 

met voldoening op terug gekeken.  

 

Adry Weijenberg, coördinator Internationalisering Bernardinuscollege Heerlen.  

  



 


