JONGCD&V te gast op congres JCVP te Zwitserland

Vorig weekend werd in het Zwitserse Zug het tweejaarlijks congres gehouden van JCVP (Junge
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz), waar ik als internationale gast aan deel nam. Het
programma voor de internationale gasten begon al op vrijdag met de beklimming van de berg Rigi...
weliswaar met de trein. Op de top van de berg Rigi hadden we mooi uitzicht op de Alpen en het dal
met de Zugersee. Daarna namen we de ferry richting Luzern. Die bracht ons langs de mooiste dorpen
van Zwitserland. Na een korte stadswandeling in Luzern met de Kapellbrücke over the Reuss, keerden
we terug richting Zug.
Discussies op zaterdag voormiddag en namiddag gingen over IT in het onderwijs en onderwijs in het
algemeen en Leerplan 21. De kennis in het middelbaar over informatica is beperkt, maar men is op
zoek naar de beste manier om meer IT in het middelbaar te integreren, om zo te voldoen aan de noden
van de evoluerende maatschappij en bedrijven. Leerplan 21 ging dan weer over welke competenties
de studenten allemaal nodig hebben om op de arbeidsmarkt te komen.
Integratie van vluchtelingen in de samenleving en specifiek in het onderwijs, was ook een topic op het
congres. “Zij moeten eerst de taal leren, eerst aparte lessen met andere vluchtelingen (ook de kinderen)
en dan kunnen de kinderen naar een gewone school.”
Het avondprogramma voor de internationale gasten was een stadswandeling in Zug met als
hoogtepunt het oude gemeentehuis met een zaal van 500 jaar oud en de toren van de oude
stadsomwalling. De zaterdag werd afgesloten met een Zwitserse fuif.
Op zondag werden de belangrijke amendementen gestemd onder andere over Erasmus+. Een was ook
een voordracht van een federaal parlementslid over de nationale beslissingen.
Ik wil graag Thomas Hofstetter van JCVP bedanken voor de uitnodiging, Kim Van Aken voor de kans die
hij mij gaf om naar het congres in Zwitserland te kunnen gaan en Bert Segier als nieuwe internationale
secretaris voor de verdere opvolging hiervan. Ik wens Bert ook veel succes toe met zijn nieuwe functie
binnen JONGCD&V.
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