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Als Global Citizen Network School*, biedt het Sophianum de mogelijkheid 
om, in de bovenbouw, naast het reguliere vmbo, mavo-, havo- of vwo-
diploma ook een ‘International Stream Certificate’ te behalen. Op dit 
certificaat komen alle ‘internationale activiteiten’ te staan die de leerling 
heeft ondernomen tijdens zijn/haar verblijf op het Sophianum.   
 

De leerlingen die aan de International Stream deelnemen, doen dit gratis. 
Er kunnen activiteiten worden aangeboden waarvoor een financiële 
bijdrage geleverd moet worden, maar deze zijn NIET VERPLICHT. Het 
grootste deel van het werk wordt gedaan in de laatste 2 jaren 
(vmbo/mavo/havo) of in de laatste 3(vwo). In vwo-3 kunnen wellicht ook 
al een paar onderdelen worden  afgevinkt.  
 

Deelnemende leerlingen houden een ‘ontwikkeldocument’ bij waarin alle 
activiteiten beschreven worden. Deze activiteiten zijn gerelateerd aan 
vaardigheden die beschreven staan in de Global Citizen Competences**. 
Als aan het einde van de opleiding alle onderdelen van het portfolio 
afgevinkt zijn, krijgt de leerling een extra certificaat voor het doorlopen 
van de ‘International Stream’ bij het vwo diploma.   
  
 
WAAROM? (de achtergronden) 
  

 Het staat erg goed op je cv wanneer je kunt aantonen dat je al tijdens 
je middelbare schoolopleiding inzet toont om iets extra’s op deze 
gebieden te doen.  

 Over de landsgrenzen en eigen grenzen heen kijken en niet alleen 
binnen de vertrouwde omgeving maakt je een zelfstandig 
wereldburger.  

 Een dergelijk certificaat kan helpen bij de decentrale selectie voor 
diverse studies.  

 Tegenwoordig zijn heel veel studies aan universiteiten en 
hogescholen internationaal georiënteerd en Engelstalig. (bijv.: UM is 
rond 90% Engelstalig, University Colleges 100%)  

 Tip: Tijdens je vervolgopleiding is het makkelijker om in het 
buitenland stage te lopen met een taalcertificaat op B2 of C1 
niveau***.  
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WAT (het aanbod)  
  

Deelnemers MOETEN: 
 Meedoen met een van de aangeboden Internationale (Erasmus+) 

projecten met onze partnerscholen. Voor 2022-2023 zijn er zes 
projecten. De projecten gaan over uiteenlopende onderwerpen. Van 
Sport tot Ecologie en van de Veranderde status van ‘helden’ en hun 
monumenten tot Probleemgestuurd leren en Internationaal 
Burgerschap. International Stream leerlingen hebben altijd voorrang 
bij deze projecten.  

 Meedoen aan een (bovenbouw) E+ uitwisseling met een van onze 
partnerscholen iets verder weg in Europa. 

 N.B.: Voor Erasmus+ projecten geldt dat leerlingen niet kunnen kiezen 
naar welk land ze gaan voor een project meeting of een uitwisseling. 
Ze kunnen een voorkeur aangeven, maar daarvan kan worden 
afgeweken. Wanneer een leerling een aanbod afwijst, is het mogelijk 
dat er dat jaar geen nieuw aanbod meer wordt gedaan. 

 In het examenjaar het Profielwerkstuk schrijven in een moderne 
vreemde taal, over een  ‘internationaal getint onderwerp’; en met hulp 
van een buitenlandse deskundige. Ze doen dit, waar mogelijk, i.s.m. 
een buitenlandse partnerschool of partner.   

  
 

Deelnemers MOGEN: 
In overleg en waar mogelijk en zinvol, een bezoek brengen aan een 
buitenlandse partnerschool om een vooraf bepaald onderwerp te 
bestuderen in samenwerking met een partner leerling. (Indien cijfers en 
gedrag dit toestaan) Bijvoorbeeld in het geval van een Profielwerkstuk 
dat gemaakt wordt in samenwerking met een leerling van een 
partnerschool.  

 Meedoen aan uitwisselingen wanneer die aangeboden kunnen 
worden. De verslagen hierover  tellen uiteraard mee voor het GCN 
ontwikkeldocument.   

 
Deelnemers KRIJGEN enige VOORRANG bij: 

 Inschrijving voor Model European Parliament (MEP) (havo & vwo- 4)  
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 (Indien aangeboden) MaS Senegal, wanneer de leerling (vwo/havo) 
Frans in het pakket heeft, bij vmbo/mavo wordt geen Frans 
aangeboden, dus ook niet vereist.  

 

  

Deelnemers WORDEN GEADVISEERD: 
   

 (vrijwillig) Deel te nemen aan uitwisselingen buiten Europa wanneer 
die (tegen betaling) aangeboden worden. 

 (vrijwillig) Externe taalexamens te doen voor Frans, Duits en Engels, 
op het moment dat ze het vak ‘laten vallen’ of in het jaar waarin ze 
eindexamen doen, wanneer ze het vak meenemen in de bovenbouw.  
We kunnen deze examens aanbieden via externe partners (Anglia, 
Goethe en Delf Scolaire). Aan deze taalexamens is een internationaal 
erkend diploma verbonden. De examens worden in het buitenland 
samengesteld, in Nederland (soms op school) afgenomen en in het 
buitenland beoordeeld. Een extern taaldiploma versterkt de waarde 
van het International Stream Certificate. Deelname is uiteraard 
vrijwillig.  

   
 

De prijzen voor deze examens: 
 

Anglia Examens B1 (mavo)  €130,00  
Anglia Examens B2 (havo)  € 148,50  
Anglia Examens C1 (vwo)  €156,00  
Anglia Examens C2    €178,00   
 

Goethe Examens A2 (mavo)  €130,00  
Goethe Examens B1 (havo)  €210,00  
Goethe Examens C1 (vwo)  €270,00  
Goethe Examens C2    €310,00  
  
Delf Scolaire A2 (mavo)  €87,00  
Delf Scolaire B1 (havo)  €125,00  
Delf Scolaire B2 (vwo)   €145,00  
 
De vermelde prijzen golden voor een volledig examen (alle 
vaardigheden) in het schooljaar 2021-2022 
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WIE MEE KAN DOEN AAN DE INTERNATIONAL STREAM 
 

Vmbo-2, mavo-2, havo-3 en vwo-3 leerlingen die meer willen halen uit 
hun schoolcarrière dan ‘alleen’ een diploma.  
 

UITLEG GEBRUIKTE TERMINOLOGIE  
 

* Global Citizen Network is een groep van ongeveer 80 Nederlandse 
scholen die Internationalisering hoog in hun vaandel hebben. Het 
Sophianum is een van de scholen die lid zijn van dit netwerk. 
Deelnemende scholen zorgen ervoor dat hun leerlingen een Europese en 
Internationale Oriëntatie krijgen tijdens hun middelbare schoolopleiding. 
Voor meer informatie zie: https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wat-is-het-
global-citizen-network/    
 

** Leerlingen die deelnemen aan de International Stream krijgen een 
‘ontwikkeldocument’ waarin ze kunnen aangeven wat ze geleerd hebben 
en wat ze nog willen leren op het gebied van wereldburgerschap. 
Hiermee kunnen ze vervolgopleidingen en werkgevers laten zien wat ze 
tijdens hun schooltijd hebben geleerd over ‘wereldburgerschap’.  
We werken met de testversie. Zodra de definitieve versie er is, zal die op 
de Sophianum website www.sophianum.nl verschijnen. 
 

*** De EU heeft voor taalvaardigheden een aantal ‘standaarden’ 
vastgesteld. Als je een aantal dingen kunt doen in en met een taal is 
daaraan een niveau gekoppeld. Het laagste niveau is A1, het hoogst 
haalbare (bijna moedertaalbeheersing) is C2. Voor meer informatie zie: 
http://www.erk.nl/   
  
 
VRAGEN???  
 

Als er iets niet duidelijk is, of wanneer u een en ander een keer 
wilt bespreken kunt u contact opnemen met: 
  
h.venderbos@stichtinglvo.nl   
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