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Onze scholieren leven in een regio die door haar ligging aan de grens en de daarmee verbonden nabijheid 

van andere talen en culturen zeer bijzonder is. Aan deze bijzondere situatie zou ook op school aandacht 

moeten worden besteed: de scholieren moeten voelen dat ze in de buurt van de grens leven, hoe spannend 

leven in de grensstreek is en welke mogelijkheden het biedt! 

 

‘Euregioprofielscholen’ passen dit gedachtegoed op gestructureerde wijze toe en breiden hun 

schoolprogramma uit met een regionale component. Ze richten hun lesaanbod daarmee doelgericht op de 

leefomgeving van hun scholieren.  

 

Een Euregioprofielschool te zijn, houdt het volgende in:  

I. Het euregionale gedachtegoed in de dagelijkse schoolpraktijk verankeren en toepassen. 

II.1 Scholieren de mogelijkheid bieden op een leuke manier kennis te maken met een van de beide 

buurtalen.  

II.2 Op actieve wijze persoonlijk contact zoeken met de buurlanden.  

II.3 Een grensoverschrijdend, intercultureel bewustzijn ontwikkelen in het vakonderwijs. 

III. Scholieren de mogelijkheid bieden een Euregio-competentiecertificaat te behalen. 

IV. De euregionale activiteiten jaarlijks documenteren.  

 

I. Verankering van de euregionale oriëntatie op school 

1. Het euregionale gedachtegoed is terug te vinden in het schoolprogramma. 

2. Het euregionale gedachtegoed wordt doorgevoerd in de interne werkplanning van de school, in ieder 

geval bij het vak omgevingsonderwijs/wereldoriëntatie. 

3. De school laat de euregionale oriëntatie duidelijk zien (bijv. op de website van de school). 

4. Het onderwijsteam bevat minimaal één leerkracht met voldoende kennis van een van de beide 

buurtalen. 

5. De school benoemt een leerkracht als contactpersoon voor het Euregioprofiel. 

II. Inhoud van het Euregioprofiel (3 zuilen) 

1) Buurtaal: 

aanbod en 

kennismaking 

a. De school biedt doorgaand gereglementeerd en gedocumenteerd 

buurtaalonderwijs aan.  

b. De buurtaalcompetenties die de kinderen in de loop van hun basisschooltijd 

minimaal moeten bereiken, worden aan het einde van het lopende schooljaar 

gedefinieerd op basis van de ervaringen van de school. Voor het ERP-

certificaat moeten de kinderen aantonen dat ze minstens 2 halve 

schooljaren hebben meegedaan aan ontmoeting met de buurtaal.  

2) Contact/ 

mobiliteit 

a. De school biedt enkele scholieren minimaal één maal per schooljaar de 

mogelijkheid om persoonlijk in contact te komen met basisschoolscholieren uit 

het buurland.  

b. De school biedt de scholieren tijdens hun schoolloopbaan minimaal één maal de 

mogelijkheid om in het buurland mee te doen aan een gezamenlijke activiteit 

met/op een school. 

c. Een partnerschap met een school in een ander taalgebied van de Euregio is aan 

te bevelen en na te streven, voor zover hier nog geen sprake van is. 

3) Euregio: 

kennis 

en bewustzijn 

a. De school brengt bij verschillende vakken, echter in ieder geval bij het vak 

omgevingsonderwijs/wereldoriëntatie, een intercultureel (Euregio-)bewustzijn van 

en kennis over de buurlanden en hun culturen over op de scholieren. 

b. De school documenteert welke onderwerpen vanuit het euregionale perspectief 

worden geïntegreerd in de inhoud van het vakonderwijs.  

c. In minimaal 2 x een half schooljaar wordt per half jaar minimaal één onderwerp 

met grensoverschrijdend (euregionaal) perspectief uitgebreid behandeld in het 

vakonderwijs. De gekozen onderwerpen dienen aan te sluiten bij de onderwerpen 

in het lees- en opdrachtenboek ‘Euregio Vis-à-vis’.  

III. Portfolio en certificaten 

1. De scholieren leggen hun ervaringen, opdrachten en reflecties vast en verzamelen deze in een continu 

groeiend portfolio.  

2. Aan het einde van de basisschooltijd ontvangen de scholieren het Euregio-competentiecertificaat 
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wanneer zij een regelmatig bijgehouden Euregio-portfolio kunnen overleggen en voor ieder van de drie 

zuilen activiteiten hebben vastgelegd.
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3. Aan het einde van ieder schooljaar kunnen bijzondere euregionale activiteiten in het rapport worden 

vermeld.  

IV. Kwaliteitsbewaking 

1. Scholen die aan het Euregioprofielprogramma willen deelnemen, dienen eenmalig informatie te 

overleggen over hoe zij op hun school invulling willen geven aan het Euregioprofiel.  

2. Een certificeringscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het Zweckverband Region Aachen, 

de Bezirksregierung Köln en onderwijsinspectie beoordeelt voor afloop van het schooljaar op volgende 

data of de school voldoet aan de voorwaarden:. 

Vanaf 2016:  

                       1. Kandidaatstelling en aanvragen voor verlenging voor pasen 

                       2. Vergadering commissie na pasen 

                       1.  Kandidaatstelling voor de herfstvakantie  

                       2.  Vergadering commissie na de herfstvakantie 

 

3. De deelnemende scholen leggen aan de commissie in schriftelijke vorm verantwoording af over de 

afzonderlijke aspecten van hun Euregioprofiel.
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4. De commissie beoordeelt op basis van de ingediende documenten of aan de voorwaarden van het 

Euregioprofiel is voldaan. 

5. Wanneer de school in voldoende mate aan de voorwaarden voldoet, ontvangt deze het label 

Euregioprofielschool, dat geldig is tot de beoordeling in het volgende schooljaar (eenvoudige 

meerderheid, bij een staking van de stemmen is de stem van de schoolinspectie doorslaggevend).  

Materialen en 

hulpmiddelen 

Praktijkvoorbeelden, uitwisselingsdidactiek, buitenschoolse leerlocaties, taalmaterialen, 

contactadressen, formuleringsvoorstellen, films, modelformulier schoolpartnerschap… 

 

Het plan ‘Euregioprofielscholen’ werd van juni tot november 2012 ontwikkeld in een werkgroep die in het kader 
van het project Linguacluster door het regionale bestuur bijeen werd geroepen. Hieraan namen schoolbesturen 
en leraren van in totaal 11 basisscholen deel, evenals de ‘Untere Schulaufsicht' (onderwijsinspectie) voor de 
stedenregio Aken. Om de scholen te ondersteunen bij de uitvoering, werden voor alle aspecten van het profiel 
speciale materialen ontwikkeld en voorbeelden uit de praktijk verzameld.  
 
 
Wijzigingen 
 
2014-05-23 Op de eerste ERP/vergadering van schooldirecteuren op 23 mei 2014. 
 
 
 

 

                                                 
1
 Aantonen van de 3 zuilen, bijv. door  

1) Taal: verhalen, afbeeldingen, foto’s, geluidsopnamen…  
2) Contact: brieven, verslag, fotoreportage, poster, film 
3) Kennis: door het maken van een individueel product (schilderij, presentatie, poster…) 

2
 Er dienen documenten te worden ingediend waarin de euregionale oriëntatie van de school en de betreffende activiteiten zijn 

gedocumenteerd. Deze kunnen eenvoudig worden afgeleid uit de voorwaarden van punt I-III. In detail: 

• bij I.1: uittreksel uit het schoolprogramma 

• bij I.2: uittreksels uit de betreffende werkplanning 

• bij I.3: publicaties (screenshot website, flyers, krantenartikelen, etc.) 

• bij II.1.a: planning van het onderwijsaanbod 

• bij II.1.b: korte beschrijving van de bereikte taalcompetenties 

• bij II.2: documenten over de ontmoetingsactiviteit(en) 

• bij II.3.b,c: uittreksels uit de werkverslagen (klassenboek)  

• bij III: enkele portfolio’s van scholieren (te leen of als kopie) 
 


