
UNESCO-SCHOLEN
Het Associated Schools Project Network (ASPnet) van Unesco is een 
van de grootste internationale schoolnetwerken. De aangesloten 
scholen besteden bijzondere aandacht aan vier thema’s: vrede & 
mensenrechten, educatie voor duurzame ontwikkeling, intercultureel 
leren en de prioriteiten van de Verenigde Naties. Vertrekkend vanuit 
de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te 
bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende 
samenleving die alsmaar sneller evolueert.

ASPnet in Vlaanderen
Basisschool Unesco Koekelberg
Koninklijk Atheneum Koekelberg 
UC Leuven Limburg (Leuven) 
Erasmusatheneum Deinze
Busleyden Atheneum Pitzemburg (Mechelen) 
Atheneum GO! For Business (Sint-Jans-Molenbeek) 
Het Atheneum Vilvoorde
Koninklijk Lyceum Antwerpen 
Atheneum Willebroek 
Basisschool Lucerna Anderlecht 
Unescoschool Sterrenbos (Hamme) 
Atheneum Jan Fevijn (Brugge)

UNESCO-LEERSTOELEN
Unesco lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om 
universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te 
werken. Dat moet leiden tot beter onderzoek en meer kennisoverdracht 
waardoor de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs er op vooruitgaat. 
Universitaire onderzoekscentra die het label van Unesco-leerstoel krijgen, 
kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich 
op welomlijnde thema’s waaraan Unesco veel belang hecht. 

Unesco-leerstoelen in Vlaanderen
UNESCO Chair in Building Sustainable Peace, KU Leuven
UNESCO Chair in Eremology, Universiteit Gent
UNESCO Chair in preventive conservation, monitoring 
and maintenance of monuments and sites, KU Leuven
UNESCO-UNU Chair in regional integration, migration and the 
free movement of people, United Nations University Institute on 
Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) Brugge
UNESCO Chair in Right to Education, Europacollege Brugge
UNESCO Chair on Critical Heritage Studies and Safeguarding the 
Intangible Cultural Heritage, Vrije Universiteit Brussel

MEMORY OF THE WORLD
Het ‘Geheugen van de wereld’-programma van Unesco ijvert voor betere 
bescherming en toegankelijkheid van documentair erfgoed. Daaronder verstaan 
we archieven en collecties van, of afzonderlijke, teksten, foto’s, films, tekeningen, 
gravures enz. Voorbeelden van zulk erfgoed die een unieke betekenis van 
wereldbelang hebben, kunnen worden ingeschreven op een internationaal 
register dat bedoeld is om meer bewustzijn te creëren voor deze vorm van erfgoed.

Vlaamse inschrijvingen 
op het Memory of the World Register
Archieven van de Insolvente Boedelskamer Antwerpen
Plantin-Moretus Archief
Archief Universiteit Leuven (Ancien Régime, 1425-1797)

IOC PROJECT OFFICE FOR IODE (Oostende)
Wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk 
ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om als volwaardige partners 
te kunnen functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. 
Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te 
werken en nieuwe technologieën en toepassingen uit te testen.

WERELDERFGOEDCONVENTIE
De Werelderfgoedconventie van Unesco beschermt erfgoed van uitzonderlijke universele 
waarde dat voor de mensheid van belang is. De conventie beschermt zowel cultureel erfgoed 
zoals monumenten, historische stadskernen enz. en natuurlijk erfgoed zoals natuurgebieden 
van een opmerkelijke schoonheid of met een bijzonder rijke biodiversiteit.

WERELDERFGOED IN VLAANDEREN
Vlaamse begijnhoven
Brugge, Dendermonde, Diest, Gent (Klein Begijnhof), Hoogstraten, Kortrijk, 
Leuven (Groot-Begijnhof), Lier, Mechelen (Groot begijnhof), Sint-Amandsberg, 
Sint-Truiden, Tongeren en Turnhout

Belforten van België en Frankrijk
Vlaamse Belforten: Aalst, Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), 
Antwerpen (stadhuis), Brugge, Dendermonde, Diksmuide, Eeklo, Gent, 
Herentals, Ieper, Kortrijk, Lier, Leuven, Lo, Mechelen (belfort), 
Mechelen (Sint-Romboutstoren), Menen, Nieuwpoort, Oudenaarde, 
Roeselare, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Veurne, Zoutleeuw

Historisch stadscentrum van Brugge
Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus

CONVENTIE VOOR DE BORGING VAN 
HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
De Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed slaat op niet-tastbare 
vormen van erfgoed zoals orale tradities, podiumkunsten, sociale rituelen en festiviteiten, 
traditioneel vakmanschap en inheemse kennis over de natuur of het universum. De focus ligt 
op het scheppen van de voorwaarden om immaterieel cultureel erfgoed de kans te geven om 
zich te blijven ontwikkelen en verder te bestaan. 

Vlaamse inschrijvingen op de Representatieve lijst van 
het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid
Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke (Koksijde)
De valkerij (inschrijving van meerdere landen)
De Heilige Bloedprocessie van Brugge
Het Jaartallenleven van Leuven
Carnaval van Aalst
Houtem jaarmarkt, jaarlijkse wintermarkt en veemarkt in Sint-Lievens-Houtem
Krakelingen en Tonnekensbrand, einde van de winter brood en vuurfeest in Geraardsbergen
Reuzen- en drakenommegangen van België met in Vlaanderen de meiboom van Brussel, 
de Reuzen ommegang van Mechelen en de Ros Beiaard ommegang van Dendermonde

Voorbeeldpraktijken van borging van immaterieel cultureel erfgoed
Beiaardcultuur in België
Programma Ludodiversiteit

UNESCO LIAISON OFFICE AND REPRESENTATION 
TO THE EUROPEAN UNION (Brussel)
Om een nauwere samenwerking tot stand te brengen met de Europese Unie, opende 
Unesco een verbindingskantoor in Brussel. Het bouwt relaties uit met verschillende Europese 
instellingen en brengt gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen in kaart met het oog 
op het ontwikkelen van gezamenlijke strategieën.

CITIES AGAINST RACISM
De International Coalition of Cities Against Racism van Unesco brengt 
steden bijeen die van elkaar willen leren hoe ze met hun beleid racisme, 
discriminatie, xenofobie en uitsluiting beter kunnen bestrijden. Onder 
deze internationale koepel bevinden zich verschillende regionale 
coalities, waaronder een Europese. 

Vlaamse steden tegen racisme
Anderlecht, Gent, Oostende, Sint-Niklaas

CREATIVE CITIES
Het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) is opgericht om steden met 
elkaar te verbinden die zich onderscheiden door de rol die creativiteit 
en culturele industrieën spelen in hun ontwikkeling. Het netwerk is 
onderverdeeld volgens zeven creatieve sectoren: vakmanschap en 
volkskunst, design, film, gastronomie, literatuur, mediakunst en muziek.

Gent: Creative City of Music

VLAAMSE UNESCO COMMISSIE (Brussel)
De commissie vervult de rol van liaison tussen Unesco en de Vlaamse Gemeenschap, 
verstrekt informatie aan het publiek, verleent advies aan de regering en 
beleidsverantwoordelijken en inspireert en ontwikkelt acties die aansluiten bij de 
doelstellingen van Unesco.

UNESCO PLATFORM VLAANDEREN (Koksijde) 
Een niet-gouvernementele organisatie die nieuws en duiding brengt over de programma’s 
van Unesco en hoe er vanuit Vlaanderen aan wordt meegewerkt. De organisatie voert 
eveneens de coördinatie van het netwerk van Unesco-scholen in Vlaanderen.

VLAANDEREN EN UNESCO
(h)echt partnerschap met stevige wortels
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VLAAMSE UNESCO COMMISSIE 
Unesco de enige organisatie binnen de Verenigde Naties die werkt met een 
systeem van nationale commissies om zowel de intellectuele en professionele 
kringen als de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve 
instellingen bij de werkzaamheden van de Organisatie te betrekken.

De Vlaamse Unesco Commissie vervult de rol van liaison tussen Unesco en de 
Vlaamse Gemeenschap, verstrekt informatie aan het publiek, verleent advies aan 
de regering en beleidsverantwoordelijken en inspireert en ontwikkelt acties die 
aansluiten bij de doelstellingen van Unesco.

I www.unesco.be

INTRODUCTIE 

Unesco, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 
1945. Unesco gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie 
om armoede te bestrijden, duurzame ontwikkeling te bevorderen en interculturele dialoog 
te stimuleren. Zo bouwt ze aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede.

Vlaanderen is één van de weinige deelstaten in de wereld die een samenwerkings-
overeenkomst heeft besloten met Unesco. Het ondertekenen van deze overeenkomst 
in 1998 gebeurde doelbewust, gezien Vlaanderen ervan overtuigd is dat de missie van 
Unesco ook de eigen missie is. Educatie, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie 
vormen de kern van Unesco’s mandaat, maar zijn tegelijkertijd ook beleidsdomeinen 
waarin de Vlaamse regering over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Vermits de 
bevoegdheden van beide partijen overeenkomen, was de samenwerking met Unesco 
een logische stap in het streven van Vlaanderen om bij te dragen aan de internationale 
ontwikkelingsdoelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een 
ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, 
financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op 
Unesco’s netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden 
er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het 
Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en (zuidelijk) Afrika. Verder 
richtte de Vlaamse regering in 2003 de Vlaamse Unesco Commissie op.

I www.unesco.org
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Dit project werd uitgevoerd met steun van de Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze brochure.

NETWERKEN

Unesco-scholen
Het Associated Schools Project Network (ASPnet) van Unesco is een van de grootste 
internationale schoolnetwerken. De aangesloten scholen besteden bijzondere aandacht aan 
vier thema's: vrede & mensenrechten, educatie voor duurzame ontwikkeling, intercultureel 
leren en de prioriteiten van de Verenigde Naties. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco 
streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een 
steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het vlaggenschip van het Vlaams netwerk van met Unesco geassocieerde scholen is de 
jaarlijkse Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor leerlingen van het secundair onderwijs. 
MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij Vlaamse en Nederlandse 
leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en 
onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende 
diplomatieke spelregels. 

I www.unescoscholen.be

Unesco-leerstoelen
Unesco lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren 
om over de landsgrenzen heen samen te werken. Dat moet leiden tot beter onderzoek en meer 
kennisoverdracht waardoor de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs er op vooruitgaat. 
De Netwerken en Leerstoelen fungeren in vele gevallen als denktanks en bruggenbouwers 
tussen de academische wereld, de burgermaatschappij, de lokale gemeenschappen, het 
wetenschappelijk onderzoek en de beleidsvorming. Universitaire onderzoekscentra die het 
label van Unesco-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en 
concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan Unesco veel belang hecht. 

Vlaanderen telt zes Unesco-leerstoelen:

UNESCO Chair in Building Sustainable Peace, KU Leuven

I http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/12/80/eng/646
UNESCO Chair in Eremology, Universiteit Gent

I www.ugent.be/bw/soilmanagement/en/unescochair
UNESCO Chair in Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance 
of Monuments and Sites, KU Leuven

I http://precomos.org/
UNESCO-UNU Chair in Regional Integration, Migration and the Free Movement 
of People, United Nations University Institute on Comparative Regional Integration 
Studies (UNU-CRIS) Brugge

I http://regionswithoutborders.org/
UNESCO Chair in Right to Education, Europacollege Brugge

I www.coleurope.eu/research/academic-chairs
UNESCO Chair on Critical Heritage Studies and Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, Vrije Universiteit Brussel

I www.vub.ac.be/leerstoel/cultureel-erfgoed

Creative Cities
Het UNESCO Creative Cities Network (UCCN) is opgericht om steden met elkaar te 
verbinden die zich onderscheiden door de rol die creativiteit en culturele industrieën spelen 
in hun ontwikkeling. Het netwerk is onderverdeeld volgens zeven creatieve sectoren: 
vakmanschap en volkskunst, design, film, gastronomie, literatuur, mediakunst en muziek.

I http://en.unesco.org/creative-cities

Cities against Racism
De International Coalition of Cities Against Racism van Unesco brengt steden bijeen 
die van elkaar willen leren hoe ze met hun beleid racisme, discriminatie, xenofobie en 
uitsluiting beter kunnen bestrijden. Onder deze internationale koepel bevinden zich 
verschillende regionale coalities, waaronder een Europese. 

I www.eccar.info

ONDERSTEUNING EN SAMENWERKING
VANUIT VLAANDEREN

Sinds 1999 beschikt Vlaanderen over twee trustfondsen: het Flanders Unesco Scientific 
Trust Fund (FUST) voor de ondersteuning van de wetenschappelijke activiteiten van 
Unesco, en het algemeen Flanders Unesco Trust Fund (FUT) voor de ondersteuning 
van projecten die vallen onder de andere werkgebieden van de Organisatie met sinds 
2010 een specifieke focus op erfgoed en Afrika. De coördinatie van het FUT ligt bij het 
Departement internationaal Vlaanderen, terwijl het FUST vanuit het Departement 
Wetenschap, Economie en Innovatie beheerd wordt. Deze fondsen zijn opgericht binnen 
de samenwerkingsovereenkomst die in 1998 is afgesloten tussen Unesco en Vlaanderen.

Algemeen Vlaams Unesco Trustfonds
Om de efficiëntie en de coherentie van de geboden ondersteuning te waarborgen, koos 
het Algemeen Vlaams Unesco Trustfonds voor twee prioriteiten: Afrika en de bescherming 
van erfgoed.

Door ondersteuning te bieden aan projecten en activiteiten in Afrika erkent en steunt 
Vlaanderen dit continent dat door Unesco als prioritair wordt beschouwd. Dit beleid ligt in 
lijn met de Vlaamse beleidskeuzes en de bijhorende bilaterale contacten in partnerstaten 
die Vlaanderen ter beschikking heeft in deze regio (Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika).

Naast de focus op zuidelijk Afrika zet het Algemeen Vlaams Unesco Trustfonds zich vooral 
in voor de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed. Het gaat om activiteiten 
en projecten met betrekking tot cultureel en natuurlijk werelderfgoed (met bijzondere 
aandacht voor mariene erfgoedgebieden), immaterieel cultureel erfgoed en cultureel 
onderwatererfgoed. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het vergroten van lokale 
expertise ter zake. Ook wordt ingegaan op actuele erfgoednoden, zoals in Syrië of Nepal.

I www.vlaanderen.be/int/de-vlaamse-unesco-trustfondsen

Vlaams Wetenschappelijk Unesco Trustfonds
Het Vlaams Wetenschappelijk Unesco Trustfonds ondersteunt projecten en activiteiten 
binnen het domein van de wetenschappen. Met name projecten die de kennis en de 
capaciteit voor de bescherming en het duurzaam beheer van de oceanen en de kusten 
bevorderen; die preventieve maatregelen nemen om de impact van natuurrampen 
te verkleinen; die de rol van de ecologische wetenschappen versterken; en die de 
waterzekerheid verbeteren.

Het Vlaams Wetenschappelijk Unesco Trustfonds biedt in het bijzonder ondersteuning 
aan projecten en activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van het Internationaal 
Hydrologisch Programma (IHP), het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) en de 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC).

I www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-onderzoek/
internationale-samenwerking/unesco-trustfonds

IOC Project Office for IODE
In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de Intergouvernementele 
Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco in het kader van het Vlaams 
Wetenschappelijk Unesco Trustfonds opgevoerd met de opening van het IOC Project 
Office for IODE in Oostende.

Het projectkantoor is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en 
informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en 
vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de 
oceanografie en de zeewetenschappen.

Het projectkantoor legt zich eveneens toe op het ontwikkelen en implementeren van 
nieuwe technologische toepassingen op het gebied van oceanografisch data- en 
informatiebeheer. Dit komt wereldwijd verschillende gebruikersgemeenschappen ten 
goede en liet onder andere toe om tsunamiwaarschuwingssystemen in verschillende 
delen van de wereld te verfijnen.

Als kenniscentrum is het projectkantoor een belangrijke aanwinst voor de Vlaamse 
zeewetenschappelijke gemeenschap om de eigen kennis en activiteiten in een 
internationaal kader te ontwikkelen.

I www.iode.org/ostend 

INTERNATIONAAL

Flanders Trainee Programme
De meeste internationale organisaties, met inbegrip van Unesco, bieden studenten en 
jongafgestudeerden de mogelijkheid om een aantal maanden stage te lopen. Veelal 
zijn deze stages onbetaald. Dit gegeven, gecombineerd met de vaak hoge kosten 
van levensonderhoud in de steden waar deze organisaties gevestigd zijn, vormt een 
ernstige financiële drempel om een eerste, en vaak cruciale, internationale ervaring bij 
multilaterale organisaties te verwerven.

Aangezien dergelijke stages vaak het begin zijn van een latere carrière in internationale 
instellingen, wil de Vlaamse overheid extra kansen bieden aan studenten of mensen 
die aan het begin van hun loopbaan staan. Het Vlaamse subsidieprogramma Flanders 
Trainee Programme draagt op die wijze bij tot de wereldwijde verspreiding van de 
Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale 
organisaties. Bovendien ontstaat er een netwerk van contactpersonen voor het Vlaams 
internationaal beleid.

I www.vlaanderen.be/ftp

BESCHERMEN VAN ERFGOED EN 
KOESTEREN VAN CULTURELE DIVERSITEIT

Werelderfgoedconventie
De Werelderfgoedconventie van Unesco beschermt erfgoed van uitzonderlijke universele 
waarde dat voor de mensheid van belang is. De conventie beschermt zowel cultureel 
erfgoed zoals monumenten, historische stadskernen enz. en natuurlijk erfgoed zoals 
natuurgebieden van een opmerkelijke schoonheid of met een bijzonder rijke biodiversiteit.

De Werelderfgoedlijst is het uithangbord van de Werelderfgoedconventie. Ze bevat het 
meest uitzonderlijke cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld. Ondertussen telt de lijst 
meer dan 1000 inschrijvingen. Driekwart daarvan zijn culturele sites, zoals monumenten, 
historische steden enz. Ongeveer de helft van alle werelderfgoederen zijn gelegen in 
Europa en Noord-Amerika.

I www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/werelderfgoed

Conventie voor de borging van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed
De Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed slaat op niet-tastbare 
vormen van erfgoed zoals orale tradities, podiumkunsten, sociale rituelen en festiviteiten, 
traditioneel vakmanschap en inheemse kennis over de natuur of het universum. De focus 
ligt op het scheppen van de voorwaarden om immaterieel cultureel erfgoed de kans te 
geven om zich te blijven ontwikkelen en verder te bestaan.

De Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bevat 
immateriële culturele erfgoedelementen die de diversiteit van het erfgoed aantonen. Ze 
is er vooral op gericht om de aandacht te vestigen op de rijkdom en het belang van 
immaterieel cultureel erfgoed. 

Het Register van voorbeeldpraktijen omvat programma’s, projecten en activiteiten die op 
de beste manier de principes en doelstellingen van de Conventie weergeven. Met dit 
register worden goede borgingsmaatregelen voorgesteld om erfgoedgemeenschappen, 
experten en lidstaten te inspireren voor de borging van hun immaterieel cultureel erfgoed.

I www.immaterieelerfgoed.be

Memory of the World
Het 'Geheugen van de wereld'-programma van Unesco ijvert voor betere bescherming 
en toegankelijkheid van documentair erfgoed. Daaronder verstaan we archieven 
en collecties van, of afzonderlijke, teksten, foto's, films, tekeningen, gravures enz. 
Voorbeelden van zulk erfgoed die een unieke betekenis van wereldbelang hebben, 
kunnen worden ingeschreven op een internationaal register dat bedoeld is om meer 
bewustzijn te creëren voor deze vorm van erfgoed.

Om het programma in te vullen, is er in België in 2015 een zogeheten Memory of the 
World Comité opgericht, met enerzijds een Vlaams en anderzijds een Frans- en Duitstalig 
Memory of the World Subcomité. De subcomités werken onder auspiciën van de Unesco-
commissies in België.

I www.memoryoftheworld.be

Unesco Liaison Office and Representation 
to the European Union
Op 16 februari 2011 opende Unesco directeur-generaal Irina Bokova een nieuw 
verbindingskantoor van Unesco in Brussel. Het doel van dit kantoor bestaat er in om een 
nauwere samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand te brengen en de 
zichtbaarheid van de Organisatie in het Europese landschap te verhogen.

Het verbindingskantoor speelt een cruciale rol in het verder uitbouwen van de relaties 
tussen Unesco en de verschillende Europese instellingen, het in kaart brengen van de 
gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen en het ontwikkelen van gezamenlijke 
strategieën binnen de thematische beleidsdomeinen van Unesco. Daarnaast fungeert 
het verbindingskantoor als centraal aanspreekpunt binnen Unesco met betrekking tot het 
Europees beleid binnen deze domeinen en biedt het kantoor ondersteuning en informatie 
over de diverse Europese subsidiemogelijkheden.

De Vlaamse regering levert een substantiële bijdrage aan het kantoor door de detachering 
van een medewerker via haar Algemeen Unesco Trustfonds, en door het voorzien in 
financiering voor verschillende stagiairs via het Flanders Trainee Programme.

I www.unesco.org/new/en/brussels

UNESCO PLATFORM VLAANDEREN 
Unesco onderscheidt zich van andere agentschappen binnen het systeem 
van de Verenigde Naties omdat er ook een internationale beweging van niet-
gouvernementele organisaties is die haar naam draagt. Deze zogenaamde 
Unesco Clubs en Centra dragen het gedachtegoed van Unesco uit en werken op 
hun manier mee aan de realisatie van haar doelen.

Het Unesco Platform Vlaanderen legt zich in de eerst plaats toe op het verschaffen 
van nieuws en duiding over de programma's van Unesco en hoe er vanuit 
Vlaanderen aan wordt meegewerkt. De organisatie voert eveneens de coördinatie 
van het netwerk van Unesco-scholen in Vlaanderen en runt een informatie- en 
documentatiecentrum.

I www.unesco-vlaanderen.be

UNESCO Platform Vlaanderen vzw

Organisatie 
van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

VLAANDEREN 
EN UNESCO

(h)echt partnerschap met stevige wortels


