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Netwerk
Het ‘UNESCO Associated Schools Network’ (ASPnet) 
is het grootste mondiale scholennetwerk. Sinds 1953 
verbindt het netwerk scholen van over de hele wereld 
met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in 
de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren.

Meer dan 11.500 basisscholen, secundaire scholen 
en lerarenopleidingen in meer dan 180 landen werken 
samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren 
van internationale verbondenheid, vrede, interculturele 
dialoog en duurzame ontwikkeling.

Het ASPnet wordt internationaal aangestuurd vanuit het 
Unesco-hoofdkwartier in Parijs. De ASPnet-Coördinatie- 
groep ondersteunt in naam van de Vlaamse Unesco 
Commissie het netwerk in Vlaanderen en Brussel.

Het ASPnet stelt scholen in staat om al het goede en het 
nodige dat op zo veel manieren met zo veel mensen in zo 
veel scholen in zo veel landen gebeurt, te kaderen in één 
groot mondiaal en toekomstgericht verhaal.



Unesco-scholen
De scholen die lid zijn van het ASPnet zijn Unesco-
scholen, die de missie van Unesco onderschrijven en 
werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals: SDG’s).

Een Unesco-school benadrukt de vier pijlers van educatie 
zoals door Unesco gedefinieerd: leren om te weten, leren 
om te doen, leren om te zijn en leren om samen te leven.

Een Unesco-school maakt van ‘Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling’ en van ‘Wereldburgerschapseducatie’ 
speerpunten van het beleid en de schoolwerking, en 
omarmt (culturele) diversiteit als een kracht.

Een Unesco-school onderwijst over mensenrechten, 
gendergelijkheid, respect voor diversiteit, rechtvaardigheid 
en democratie, internationale solidariteit, een cultuur 
van vrede, en breng dat schoolbreed en participatief in 
praktijk.

Een Unesco-school durft experimenteren en innoveren, is 
nieuwsgierig en creatief, inspireert en laat zich inspireren.



Werking
Het ASPnet telt intussen een 40-tal basis- en secundaire 
scholen en lerarenopleidingen in Vlaanderen en 
Brussel. Elke school duidt een ASPnet-contactpersoon 
aan, maar het engagement van een Unesco-school 
dient steeds gedragen te zijn door de ganse school: 
de directie, de leerkrachten, de leerlingen en bredere 
schoolgemeenschap.

ASPnet Vlaanderen organiseert doorgaans vier 
bijeenkomsten per jaar:

•  Twee sessies zijn gericht op uitwisseling en 
capaciteitsopbouw voor leerkrachten en directies,  
met inspirerende sprekers en boeiende discussies.

•  Op één bijeenkomst nemen ook leerlingen deel, 
die dan allemaal samen mogen kiezen rond welke 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling de Unesco-
scholen het volgende schooljaar zullen werken. 

•  Op het einde van het schooljaar stellen de scholen de 
activiteiten die ze het voorbije schooljaar organiseerden 
aan elkaar en aan de buitenwereld voor. 

Binnen het ASPnet organiseren we tweejaarlijks een 
‘Model Unesco’ waarbij scholieren uit het secundair 
onderwijs een heuse Unesco-vergadering naspelen – een 
fantastische ervaring die hun talenten aanscherpt. 



Toetreding
Een school die Unesco-school wil worden, dient een 
gemotiveerde aanvraag in bij de ASPnet-coördinatiegroep. 
In de aanvraag beschrijft de school beknopt op welke 
wijze de school wil werken aan de realisatie van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en op welke 
wijze vorm wordt gegeven aan ‘Educatie voor Duurzame 
Ontwikkeling’ en ‘Wereldburgerschapseducatie’.

Na goedkeuring en eventuele feedback van de ASPnet-
coördinatiegroep, mag men zich als Unesco-school 
beschouwen en deelnemen alle activiteiten van het 
Vlaamse ASPnet. De school moet zich nadien nog 
aanmelden op het online platform van het ASPnet 
wereldwijd voor de finale administratieve afhandeling.

Lidmaatschap
Lidmaatschap van het ASPnet is gratis en wordt jaarlijks 
vernieuwd, na een proefperiode van één jaar. De 
verlenging van het lidmaatschap is verbonden aan het 
indienen van een jaarverslag dat elke Unesco-school 
opstelt en deelt met de andere scholen van het netwerk. 
De concrete engagementen van alle ASPnet-partners 
worden vermeld in het Vlaamse ASPnet-charter. Zo 
verwacht men dat een Unesco-school elk schooljaar 
actief aan de evenementen van het netwerk deelneemt. 

Voor de zichtbaarheid van het ASPnet-lidmaatschap 
bezorgt de ASPnet-coördinatiegroep aan elke school 
twee vlaggen met daarop het officiële ASPnet-ledenlogo. 
Een Unesco-school mag het logo ook gebruiken op een 
plaquette aan het schoolgebouw, posters, website of 
andere communicatiekanalen, zolang men het logo niet 
voor commercieel gebruik inzet. 



“Unesco is geen  
didactiek, het is een 

manier van zijn”

Wannes,  
leraar Unesco-school

ASPnet-Coördinatiegroep 
t.a.v. Vlaamse Unesco Commissie
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel

coordinator@aspnet.be

www.aspnet.be

www.facebook.com/ 
unescoscholenvlaanderen

“Since wars begin in the minds  
of men, it is in the minds of men 
that the defenses of peace must 
be constructed” 

UNESCO Constitution


