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Wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen 
Vlaams Charter  

 

 

 

Situering netwerk 
 
Het ‘UNESCO Associated Schools Project Network’ (ASPnet) is een van de grootste 
internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.000 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, 
basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs) uit 177 landen in alle continenten is het 
uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele 
wereld.   
 
In de frontlinie 
voor de vrede 
 

Het wereldwijde netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen, ASPnet, 
wil jongeren beter voorbereiden op het leven in de steeds complexer wordende 
maatschappij door hen vertrouwd te maken met de idealen van UNESCO. 
 

Achtergrond Het hoofddoel van UNESCO, zoals blijkt uit haar Constitutie, is vrede en 
veiligheid bevorderen door samenwerking tussen landen te stimuleren op het 
vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur, met het oog op het algemeen ingang 
laten vinden van een universeel respect voor rechtvaardigheid, de wet, 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden van alle mensen, ongeacht ras, 
geslacht, taal of religieuze overtuiging. 
 

Doelstellingen Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het 
onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te 
versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, 
onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in 
een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel 
steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om 
met elkaar samen te leven. 
 

Studiegebieden De vier studiegebieden waarin het ASPnet het onderwijs wil stimuleren, 
omvatten op hun beurt een brede waaier aan subthema’s die ook nog eens 
allemaal met elkaar in onderling verband staan. Het gaat om: 
� wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan; 
� vrede, mensenrechten, democratie, tolerantie en geweldloosheid; 
� interculturele dialoog;  
� duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu.  
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Lidmaatschap  
 
Lidmaatschap van het ASPnet is gratis, na een proefperiode van één jaar geldig voor vier jaar en 
hernieuwbaar. 
Een ASPnet-school kan het lidmaatschap ten allen tijde opzeggen. 
De engagementen van de ASPnet-scholen worden opgevolgd door een evaluatiecommissie die is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van het UNESCO Platform Vlaanderen en de Vlaamse 
UNESCO-Commissie. 
De evaluatiecommissie van het ASPnet in Vlaanderen kan steeds het lidmaatschap intrekken, 
indien de school de ASPnet-doelstellingen niet bereikt en bijgevolg niet voldoet aan de 
voorwaarden van dit Charter.  
 
 
Coördinatie 
 
UNESCO wordt in Vlaanderen vertegenwoordigd door de Vlaamse UNESCO-Commissie die 
UNESCO Platform Vlaanderen vzw heeft aangeduid als coördinator van het ASPnet in 
Vlaanderen. 
 

Een moreel contract  
 
Dit Charter is een moreel contract tussen de school en UNESCO, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse UNESCO-Commissie en UNESCO Platform Vlaanderen vzw. 
  

Engagement van UNESCO Platform Vlaanderen vzw en de  Vlaamse 
UNESCO-Commissie die UNESCO vertegenwoordigen 
 
UNESCO Platform Vlaanderen vzw en de Vlaamse UNESCO-Commissie verbinden zich ertoe: 
 
� de aangesloten ASPnet-scholen op te nemen in een internationaal repertorium van alle 

ASPnet-scholen;  
� de aangesloten ASPnet-scholen alle nodige informatie te verschaffen over UNESCO-

programma’s en -initiatieven met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs;  

� de ingediende activiteitenverslagen van de ASPnet-scholen over te maken aan de hoofdzetel 
van UNESCO; 

� via de hen ter beschikking staande kanalen en in het bijzonder via de website www.unesco-
vlaanderen.be en het tijdschrift UNESCO info zichtbaarheid geven aan de ASPnet-werking in 
Vlaanderen;  

� in de mate van het mogelijke en van de beschikbare middelen, steun te verlenen en hulp te 
bieden aan ASPnet-scholen voor het ontplooien van activiteiten in het kader van hun 
participatie in het ASPnet en de verschillende ASPnet-scholen (nationaal, regionaal en 
internationaal) bij elkaar te brengen en de scholen van elkaars initiatieven op de hoogte te 
houden; 

� materialen ter beschikking te stellen van elke deelnemende school waarmee de participatie in 
het ASPnet zichtbaar kan worden gemaakt in de school en tijdens publieke evenementen.  
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Engagement van de school  
  
De school verbindt zich ertoe om een actieve participatie aan het ASPnet te verzekeren en 
onderneemt daarvoor volgende acties: 
 
� de school stelt jaarlijks een actieplan op, waarin zij aangeeft welke initiatieven en acties zij 

wil ondernemen om vrede te propageren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De 
school overhandigt dit actieplan bij het begin van het schooljaar (oktober) aan de Vlaamse 
ASPnet-coördinator; 

� de school zal een centraal aanspreekpunt aanstellen in de school die contacten onderhoudt 
met leerkrachten, leerlingen en de Vlaamse ASPnet-coördinator; 

� de school zal de participatie in het ASPnet zichtbaar maken in de school en tijdens publieke 
evenementen; 

� de school zal jaarlijks deelnemen aan minstens één UNESCO-initiatief (flagship projects, 
campagnes, wedstrijden…) en aan andere initiatieven om pedagogisch materiaal en projecten 
te valideren; 

� de school engageert zich ertoe om bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs door activiteiten te ondernemen die zich toeleggen op de vier studiegebieden van 
het ASPnet (zie bijlage); 

� de school zal een bijdrage leveren aan het realiseren van de Vier Pijlers van Leren voor de 
21ste Eeuw (zie bijlage) door deze pijlers een plaats te geven binnen de inhoud van het 
lesmateriaal, de lesmethodes en het schoolklimaat;  

� de school verbindt er zich toe om in haar dagelijks functioneren de vredescultuur te promoten 
en de verdraagzaamheid te versterken; 

� de school zal nationale, regionale en internationale samenwerking versterken door (eventueel 
onder begeleiding van de Vlaamse ASPnet-coördinator) thematische 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere ASPnet-scholen en ervaringen uit te 
wisselen;  

� de school zal aan het einde van het schooljaar (mei-juni) een activiteitenverslag opstellen 
over de uitgevoerde activiteiten en bezorgen aan de Vlaamse ASPnet-coördinator. 

 
 
te ondertekenen door:  
 
 
directeur ASPnet-school  
voorzitter Vlaamse UNESCO-Commissie  
Vlaamse ASPnet-coördinator  
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Bijlage 
 

De Vier Studiegebieden van het ASPnet 
  
� Wereldproblemen en de rol van het systeem van de Verenigde Naties  
 Bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van Education For All en in het 

bijzonder de doelstelling 6, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Aandacht 
besteden aan internationale dagen, jaren en decennia die uitgaan van de Verenigde Naties  

� Vrede, mensenrechten, democratie, tolerantie en geweldloosheid  
 Nadruk leggen op het belang en de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens en van de Conventie over de Rechten van het Kind  
� Interculturele dialoog 
 Nadruk leggen op het belang en de inhoud van de Universele Verklaring betreffende 

Culturele Diversiteit, de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van 
Culturele Expressies, de Werelderfgoedconventie en de Conventie voor de Bescherming van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed  

� Duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu  
 Het propageren van een sociaal wenselijke, economische leefbare en ecologisch duurzame 

ontwikkeling met aandacht voor bescherming van het leefmilieu, voor het beheer van water, 
voor consumentenvoorlichting en voor de strijd tegen woestijnvorming, enz…  

 
 
 

De Vier Pijlers van Leren voor de 21 ste Eeuw 
  
� Leren weten  
 Bijdragen tot de relevantie en de toepasselijkheid van het curriculum door te helpen om de 

kloof te overbruggen tussen wat er gebeurt in de wereld en wat er in het klaslokaal geleerd 
wordt en bijdragen tot Education for All en levenslang leren. 

� Leren doen 
 Kiezen voor een aanpak die de leerlingen centraal stelt en ervoor zorgt dat essentiële 

levensvaardigheden overgedragen worden (zoals objectief en kritisch nadenken, de capaciteit 
om een project aan te vatten en uit te voeren, onderzoek doen, analyseren en 
verantwoordelijkheid opnemen). 

� Leren zijn 
 Identiteit bevestigen en potentieel (cognitief, affectief en fysisch) ontwikkelen en de waarden 

van vrede, geweldloosheid, respect en tolerantie propageren. 
� Leren samenleven  
 Het schoolklimaat verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in 

diversiteit propageren.  
 
 


