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Model European Parliament (MEP) 

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het 

MEP leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen 

met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. 

In de rol van “Europarlementariërs” maken de leerlingen kennis met proces van Europese 

besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-

lidstaten. 

 

In april 2021 is er in het provinciehuis te Zwolle een driedaagse Overijsselse conferentie van het MEP 

waaraan 15 scholen uit Overijssel meedoen. Daarnaast zijn er ook nog landelijke en internationale 

conferenties waarvoor je geselecteerd kunt worden. 

 

Het programma is uitdagend en interessant  omdat het gaat om het vinden van oplossingen van 

complexe problemen. En het is gewoon leuk om samen te werken en te debatteren met leerlingen van 

andere scholen. 

 

 

Internationalisering 

Het Celeanum heeft in de bovenbouw een uitgebreid internationaliseringsprogramma. 

Internationalisering is van belang vanwege de toenemende globalisering waarbij jongeren meer en 

meer te maken zullen krijgen met contacten in het buitenland. Tijdens uitwisseling krijgen leerlingen 

meer  respect en waardering voor andere culturen en volgen ze een project dat afwijkt van het 

reguliere onderwijs. Dat is ook attractief. 

 

In klas 4 zijn er korte uitwisselingen met Flône in België  en Düsseldorf in Duitsland. Deze uitwisselingen 

zijn gekoppeld aan de talen Frans en Duits. Het doel is kennismaken met een buitenlandse school, 

buitenlandse cultuur door verblijf in gastgezinnen en het verbeteren van de taalvaardigheid. 

 

In klas 5 zijn er uitwisselingen van een week met partners in Polen, Roemenië en Italië. Mogelijkerwijs 

komen daar volgend schooljaar  nieuwe landen bij. In het najaar is er normaal gesproken een groot 

internationaal project in Zwolle waarbij alle partners op bezoek komen.  

 

Ten slotte is er eenmaal in de twee jaar een uitwisseling met een school uit Beijing. Die reis is gekoppeld 

aan het vak Chinees , maar ook andere leerlingen uit klas 3,4 en 5 kunnen daaraan deelnemen.  

Het is onzeker of er dit schooljaar internationaliseringsactiviteiten georganiseerd kunnen worden 

vanwege de coronamaatregelen. 

  

 


