
Doel van het online platform
Hoe belangrijk is het om wereldburgerschap en Internationalisering 
op te nemen in het lesprogramma? Wij denken dat deze onder-
werpen in het hedendaags (tweetalig-) onderwijs zeker niet mogen 
ontbreken. Global Education is gespecialiseerd om op verschillende 
manieren zo veel mogelijk aspecten op het gebied van 
wereldburgerschap en en Internationalisering te implementeren in het 
onderwijs. Dus geen gewone les maar een les met een idee erachter. 
Want wat is er leuker om met een leeftijdsgenoot je grenzen te 
verleggen en je samen te verdiepen in elkaars werelden? 

Hoe werkt het online platform
Voor internationalisering hoef je niet altijd te reizen ook online 
heeft Global Education diverse mogelijkheden ontwikkeld. Het
G-E online programma werkt in een veilige omgeving en zowel
leerlingen als leraren kunnen hier opdrachten in maken, monitoren
en evalueren. De leerlingen kunnen in kleine groepjes werken. Dit
kan zowel met Nederlandse- als buitenlandse leerlingen. Het
volgen van een SDG workshop of een project over duurzaamheid
het kan allemaal. The sky is the limit ook in de online omgeving.

Quli, veilig en betrouwbaar
Vertrouwen en veiligheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. 
Daarnaast streven wij naar optimale digitale toegankelijkheid. 
Wij laten ons hierop aanspreken en toetsen. Wij als leverancier 
moeten daarom een toetredingsproces doorlopen. We moeten 
voldoen aan allerlei veiligheidsvoorwaarden, een kwalificatie- 
en acceptatietraject. De certificeringen van Quli voldoen dan 
ook aan de NEN 7510 norm.

Learnbeat
Learnbeat biedt alle lesmiddelen in één overzichtelijke 
leeromgeving. Presentaties, theorie, opgaven en toetsen. 
Docenten hebben altijd inzicht in de voortgang en resultaten en 
kunnen eenvoudig zelf bronnen en opgaven toevoegen. Ook biedt 
Learnbeat uitgebreide mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren, 
zodat scholen naar eigen wens vorm kunnen geven aan 
leren-op-maat.   

SMART online leeromgeving
De leeromgeving is opgebouwd uit 
verschillende modulen die los 
aangeschaft kunnen worden. Ons    
doel is ieder onderwerp op een leuke 
leerzame en inspirerende manier aan 
te bieden. Deze krijgt dan ook 
continue een update en zal aangevuld 
worden met actuele onderwerpen. 
Onderstaand de mogelijkheden:

Module: Freedom in Close up
In de huidige maatschappij 
beschouwen we vrijheid als 
vanzelfsprekend. Maar dat is niet  
altijd het geval geweest in Nederland. 
En mensen leven nog steeds niet in 
vrijheid in verschillende delen van de 
wereld. Wat betekent het begrip 
vrijheid eigenlijk? Dit begrip is voor 
ieder persoon anders in te vullen. In 
dit onderwerp gaan ze hierover de 
dialoog aan.

Module: This is a good guide for a 
better world
Hoe belangrijk is het om leerlingen 
bewust te maken van wat er aan de 
hand is met de aarde, de mensen en 
de dieren. Dingen die jullie kunnen 
doen zijn niet alleen beter voor de 
wereld maar ook leuk voor de 
leerlingen. In dit onderwerp zullen we 
de leerlingen, door middel van 
verschillende opdrachten, inzicht 
laten krijgen in hun eigen aandeel op 
het gebied van duurzaamheid.

SMART online leeromgeving
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Module: SDG Theatre Workshop 
Deze tailor made workshop is gebaseerd op de Sustainable 
development Goals (Global Goals). Deze workshop bestaat uit 
verschillende fases met de daarbij behorende opdrachten en 
lesstof. Er wordt veel nadruk gelegd op samenwerken om zo een 
positieve werkomgeving te bevorderen, waarin alle leerlingen de 
mogelijkheid hebben om ideeën en meningen te creëren. En dit 
alles in een veilige en ondersteunende leersituatie. Wij geloven 
dat door het ontwikkelen van dramavaardigheden het 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn gestimuleerd wordt.



Purpose of the online platform.
We believe that it is essential to include global citizenship and 
internationalization in the school programs. These topics are of great 
importance in our educational programs. Particularly in our bilingual 
education but in all forms of education it should be part of the 
curriculum. Global Education is specialized to implement as many 
aspects of global citizenship and internationalization as possible in 
education in various ways.  What would be more fun then to push 
your boundaries and learn about each other's worlds together?

How the online platform works
For internationalization you don't always have to travel online, Global 
Education has developed several possibilities. The G-E online 
program works in a safe environment and both students and 
teachers can create, monitor and evaluate assignments in it. 
Students can work in small groups. This is possible with both Dutch 
and foreign students. Following an SDG workshop or a project on 
sustainability is possible. The sky is the limit also in the online 
environment.

Learnbeat.
Learnbeat offers all teaching materials in one clear learning 
environment. Presentations, theory, exercises and tests. Teachers 
always have insight into progress and results and can easily add 
sources and assignments themselves. Learnbeat also offers 
extensive possibilities for personalized learning, so schools can 
design tailor-made learning according to their own wishes.

Quli, safe and reliable.
Trust and security are our most important core values. In addition, we 
strive for optimal digital accessibility. We allow ourselves to be 
addressed and tested on this. We as a supplier must therefore go 
through an entry process. We have to meet all kinds of safety 
conditions, a qualification and acceptance process. The Quli 
certifications therefore meet the NEN 7510 standard.
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Learning environment
The learning environment consists of 
several modules that can be 
purchased separately. Our goal is to 
offer each subject in a fun, 
educational and inspiring way. This 
will be continuously updated and will 
be complemented with current topics. 
Below are the possibilities:

Module: Freedom in Close up
In today's society we take freedom for 
granted. But that has not always been 
the case in the Netherlands. And 
people still don't live in freedom in 
different parts of the world. What does 
the concept of freedom actually 
mean? This concept can be 
interpreted differently for each person. 
In this subject they enter into a 
dialogue about it.

Module: This is a good guide for a 
better world
How important it is to make students 
aware of what is going on with the 
earth, people and animals. Things 
you can do are not only better for the 
world but also fun for the students. In 
this topic, the students will use 
various assignments to gain insight 
into their own share in the field of 
sustainability.

Module: SDG Theatre Workshop 
This tailor made workshop is based 
on the Sustainable Development 
Goals (Global Goals). This workshop 
consists of several phases with the 
corresponding assignments and 
teaching material. A lot of emphasis is 
placed on working together to 
promote a positive working 
environment in which all students 
have the opportunity to create ideas 
and opinions. And all this in a safe 
and supportive learning environment. 
We believe that by developing drama 
skills, self-confidence and self-
awareness are stimulated.

SMART online learning environment




