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Een grensoverschrijdend project opstarten. Collega’s uit andere scholen 

en landen deden het je voor en zijn er vol van. Eens je gebeten bent door 

internationalisering blijf je meestal gebeten.

Over projecten voor leerlingen hoor je dat jongeren plots met extra 

motivatie vreemde talen willen leren, dat ze met een onverwachte open 

geest leren omgaan met andere culturen en dat leerkrachten sterktes 

ontdekken van hun leerlingen die hen nooit eerder opvielen.

Over projecten voor personeel van de school hoor je dat ‘over het muurtje 

kijken’ enorm reflectief en inspirerend is, dat het leidt tot innovatie en 

kwaliteitsontwikkeling op pedagogisch en organisatorisch vlak en dat het een 

enorme dynamiek teweegbrengt op school.

Je krijgt er ook zin in? En je vraagt je af hoe te beginnen? Dan is deze brochure 

Horizon een ideaal beginpunt. Deze handleiding helpt starters, maar ook 

‘anciens’, met concrete tips en beknopte informatie op weg  in de wereld van 

internationalisering. 

Internationalisering is geen exacte wetenschap. Deze brochure is een 

samenvatting van tips van projectcoördinatoren die doorheen hun ervaring 

ontdekten wat werkt en wat niet. 

Horizon bestaat uit vijf delen. In een eerste deel leer je kort wat 

internationalisering betekent en waarom je ermee zou starten. Het tweede deel 

gaat over de voorbereiding van een project. In een derde deel komen concrete 

tips bij de diverse projecttypes aan bod. In deel vier vind je een overzicht van de 

diverse subsidiemogelijkheden voor scholen in Vlaanderen. Horizon eindigt met 

een overzicht van de spelers op vlak van internationalisering in Vlaanderen en een 

uitleg over het meest gebruikte internationaliseringsjargon.

Deze Horizon kwam tot stand op basis van de grote input van de 

projectcoördinatoren en betrokken leerkrachten. We zijn hen zeer dankbaar voor 

het delen van hun ervaringen. We bedanken ook graag Karine Van Thienen en 

Jens Vermeersch voor de grondige feedback. Fijn om zo te kunnen samenwerken 

en te leren van elkaar. Ook een welgemeende dank-je-wel aan alle leerkrachten 

die ons foto’s bezorgden voor deze brochure. 

Deze Horizon kwam ten slotte tot stand met steun van het departement 

Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid en Epos vzw.

We wensen je veel leesplezier en uiteraard veel succes met de 

grensoverschrijdende plannen.

edito
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Inleiding
In.de.21ste.eeuw.is.grensoverschrijdend leren een eviden-
tie .We.doen.het.allemaal,.of.we.het.nu.documenteren.of.niet .
Op.school.heeft.ieder.zijn.internationale.informatiebronnen,.
contactpunten. of. netwerken . Bovendien. brengen. het. inter-
net,. sociale. media. en. mobiele. apparaten. zelfs. het. verste.
dichtbij .Daarbij.is.onze.maatschappij.toenemend.multicultu-
reel.en.biedt.zij.op.zich.een.rijkdom.aan.leerkansen 

Internationalisering is een containerbegrip.waaraan.elke.
school.haar.eigen.betekenis.geeft .
Het.kan.een.hefboom.zijn.om.leerplandoelstellingen.en.vak-
overschrijdende. eindtermen. te. realiseren. tijdens. de. lessen,.
buiten.de.lessen,.in.de.school,.buiten.de.school.en.in.het.bui-
tenland .
Het.heeft.betrekking.op.de.internationale.actualiteit,.op.het.
gewone. dagelijkse. leven,. op. socialisering,. op. evenementen.
waaraan.we.deelnemen,.op.activiteiten.die.we.organiseren 
Met. internationalisering.halen.we.een. interculturele.dimen-
sie.in.de.school:.in.het.curriculum,.in.de.instelling,.bij.de.leer-
lingen,.leraren.en.directie,.misschien.ook.bij.de.ouders .Door.
internationalisering. ontwikkelen. de. lerenden. internationale.
competenties. zoals. taalvaardigheid,. interculturele. compe-
tenties.en.burgerschapscompetenties .Daarnaast.draagt.het.
ook.bij.tot.persoonlijke.ontwikkeling.en.groei,.en.kan.het.ook.
opleidings-.of.beroepspecifieke.competenties.versterken 
Internationalisering.leeft.in.veel.scholen.onder.de.vorm.van.

leermobiliteit . Het. kan. zich. inderdaad. uiten. door. verplaat-
singen.naar.het.buitenland.als.activiteit.in.het.kader.van.een.
nascholings-.of.samenwerkingsproject .
Daarnaast. is. er. internationalisering@home. of. virtuele. sa-
menwerking.via.een.of.ander.internetplatform,.zoals.eTwin-
ning 
Voor.een.school.houdt.dit.brede.palet.van.mogelijkheden.in.
dat. ze. een. keuze. maakt. en. prioriteiten. vastlegt,. waarmee.
ze. haar. gewone. werking. versterkt. en. ondersteunt. en. waar-
mee.ze.kleur.bekent.vanuit.haar.opvoedingsproject .Op.basis.
van.de.eigenheid.van.de.school.kan.ze.een.visie.op.interna-
tionalisering.uitwerken.in.dialoog.met.al.haar.geledingen.en.
conform. deze. visie. een. schooleigen. werking. systematisch.
uitbouwen .De.uitdaging.bestaat.erin.wat.we.al.doen.te.sys-
tematiseren.en.verder.uit.te.werken.vanuit.de.missie.van.de.
school:.de.internationale.dimensie.van.de.school.samen.uit-
klaren,. in.het.beleid.verankeren.en.transparant.maken.voor.
binnen. en. buitenschoolse. spelers .Zo. geef. je. betekenis. aan.
internationalisering.in.je.school 

A.Internationalisering:..
wat.en.waarom?
1.  Wat is internationalisering?1

Van Dale woordenboek

Internationalisering: het 
internationaal maken of worden.{

4



Als. school. bepaal. je. zelf. hoe. je. het. begrip. internationalisering. inkleurt .
Bekijk.daarom.wat.je.al.doet.in.de.les,. in.de.school.en.buiten.de.school,.
en.bekijk.hoe.je.dit.wil.versterken.en.systematiseren .Een.quickscan.kan.
daarbij.helpen:.Wat.gebeurt.er.al.op.school?

Doe de quickscan2

o.Op.school.loopt.er.een.virtueel.grensoverschrijdend.
project 

o.Op.school.loopt.er.een.uitwisselingsproject.voor.de.
leerlingen 

o.Op.school.loopt.er.een.grensoverschrijdend.project.
waarbij.de.klemtoon.ligt.op.professionalisering.van.de.
leerkrachten 

o.Leerlingen.op.onze.school.worden.geïnformeerd.over.
de.mogelijkheden.van.AFS,.stagemogelijkheden.in.het.
buitenland,.enz .

o.Op.school.worden.activiteiten.met.een.Europese.
of.internationale.dimensie.aangeboden,.zoals.
sportactiviteiten,.internationale.gastsprekers,.deelname.
aan.internationale.wedstrijden,.enz 

o.De.school.heeft.een.Engelse.pagina.op.de.schoolwebsite.
die.weergeeft.wie.je.bent,.wat.je.doet,.wat.je.sterktes.en.
uitdagingen.zijn.zodat.eventuele.projectaanvragers.je.
kunnen.vinden 

o.Op.school.is.er.een.internationaliseringsteam .

o.De.school.heeft.structurele.partnerschappen.met.
buitenlandse.scholen 

o.De.school.heeft.een.visie.en.een.missie.
internationalisering.die.met.de.betrokken.actoren.en.
geledingen.uitgeklaard.zijn 

o.De.internationaliseringsvisie.en.-missie.zijn.helder.en.
zichtbaar.voor.de.school.en.voor.derden 

Of.maak.gebruik.van.deze.toolkit:.
www erasmusplusmbo nl/kis2020/home aspx 

Quick- 
scan

1 Naar: ‘Internationalisering op school’, 
Karine Van Thienen, VSKO, 2014.

2 Naar: ‘Internationalisering op school’, 
Karine Van Thienen, VSKO, 2014.
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Er.zijn.heel.wat.redenen.te.bedenken.waarom.een.school.aan.
internationalisering. zou. doen . Het. verruimt. de. horizon. van.
leerlingen. en. leerkrachten,. het. verhoogt. de. motivatie. van.
leerlingen.om.te.leren.en.het.inspireert.leerkrachten 

A.Internationalisering:.wat.en.waarom?

2. Waarom starten met internationalisering?

76



A.Internationalisering:.wat.en.waarom?

Internationalisering = een waardevolle investering!
• Internationalisering versterkt individuen: individuele deelnemers, zowel leerlingen als 

leerkrachten, verruimen hun blik en ontwikkelen competenties die ze in een besloten 
omgeving niet, minder snel of minder sterk ontwikkelen.

• Internationalisering leidt tot een hoog professioneel reflectievermogen binnen de 
organisatie. Het verruimt de visie, leert kritischer naar de eigen organisatie te kijken 
en stimuleert de creativiteit.

Uit: Van hebbeding naar gebruiksvoorwerp – op weg naar organisatiegestuurde internationalisering, Tempera, 2014
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A.Internationalisering:.wat.en.waarom?

Uit. een. onderzoek
3

  

van. de. Europese. Commissie. uit. 2012..
blijken.Europese.projecten.volgende.effecten.te.hebben:

3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1352_nl.htm

Effect op de leerlingen

Effect op de leerkrachten

Effect op de scholen

versterkt de motivatie: leren in een levensechte omgeving, 

horizon verruimen, inspirerend, professionalisering, 

leren van elkaar, verrijking, kennismaking met andere 

culturen, kansen geven, onvergetelijke ervaring, 

vriendschapsbanden, ervaring opdoen, projectwerk, 

dynamiek, Europese dimensie op school, andere 

manier van leren, open geest, over het muurtje kijken, 

onderwijsinnovatie, kwaliteitsontwikkeling.

{

Uit: Van hebbeding naar gebruiksvoorwerp – op weg naar 

organisatiegestuurde internationalisering, Tempera, 2014
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In. dit. deel. van. Horizon. gaan. we. na. welke. stappen. je. best.
doorloopt.om.een.kwaliteitsvol.grensoverschrijdend.project.
op.te.zetten .

Eerst. gaan. we. na. hoe. je. eraan. begint . Een. grensoverschrij-
dend.project.realiseren.vraagt.immers.de.nodige.voorberei-
ding .In.die.voorbereiding.doorloop.je.een.aantal.stappen.die.
geen.lineair,.maar.een.dynamisch.denkproces.vormen:

1. Formuleer je beweegredenen en doelstellingen

2. Bepaal de vorm van je project

3. Creëer een draagvlak op school

4. Zoek geschikte partner(s)

5. Bereid het project in partnerschap voor

6. Stel je subsidiedossier op.

Daarna.geven.we.een.heleboel.tips.over.hoe.je.het.eigenlijke.
project.op.een.kwaliteitsvolle.manier.uitwerkt .Daarbij.komen.
eerst. een. aantal. algemene. tips. aan. bod,. om. dan. concreter.
per.projecttype.te.bekijken.wat.de.do’s.and.don’ts.zijn .

B.Stappenplan

10



Waarom?
Bij. het. starten. van. een. grensoverschrijdend. project. is. het.
belangrijk.om.een.groot.draagvlak.te.creëren.op.school .Dit.
kan.onder.meer.door.aan.te.geven.waarom.je.zo’n.project.wil.
doen .Je. formuleert. daarbij. duidelijk. de. beweegredenen. en.
doelstellingen.van.het.project.en.je.communiceert.deze.ook .
Als. je. weet. wat. je. wil. bereiken. (doelstellingen). en. waarom.
(meerwaarde),.is.het.makkelijker.om.anderen.te.overtuigen,.
zoals. de. directie,. collega’s. of. ouders . Duidelijke. beweegre-
denen.en.doelstellingen.zorgen.er.ook.voor.dat. je.gerichter.
partners.kan.zoeken 

Hoe?
Een.project.komt.niet.zomaar.uit.de.hemel.vallen .Een.project.
kan.bottom-up.starten.en.een.antwoord.bieden.op.uitdagin-
gen,.zoals.onderwijsnoden.van.een.specifieke.groep.lerenden.
en/of. de. professionele. ontwikkeling. van. het. personeel. van.
onderwijsinstellingen . De. beweegreden. kan. een. bepaalde.
beleidskeuze.zijn,.zoals.de.keuze.om.het.gebruik.van.nieuwe.
media.te.versterken.op.school.of.om.bepaalde.wetenschaps-
vakken. in. een. andere. taal. aan. te. bieden . Maar. het. kan. ook.
gaan.om.een.bepaalde.nood.of.behoefte,.zoals.de.nood.om.
leerlingen.te.motiveren.voor.het.vak.Frans.door.hen.in.con-
tact. te. brengen. met. leeftijdsgenoten. of. de. behoefte. om. te.
werken.rond.het.omgaan.met.diversiteit.op.school .
Uit.die.beweegreden.vloeit.een.algemene.doelstelling.voort,.
met.daarnaast.diverse.specifieke.doelstellingen 

>> Formuleer je beweegredenen en onderbouw ze. Dat 
kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van:
•. informatiebronnen.van.de.eigen.school,.zoals.het.school-

werkplan,. het. GOK-. of. zorgbeleid,. doorlichtingsverslag,.
enz .

•. een.behoefteanalyse,.bevraging.van.relevante.actoren,.enz 
•. wetenschappelijke. informatiebronnen:. onderzoek,. cijfer-

materiaal,.enz 
•. desk. research:. het. verzamelen. van. gegevens/informatie.

over.een.onderwerp.uit.bronnen.als.websites,.databanken,.
catalogi,.kranten,.tijdschriften,.archieven,.in.elektronische.
of.papieren.vorm.en.het.integreren.van.die.informatie.met.
bestaande.kennis 

•. door.direct.contact.met.betrokkenen.binnen.en.buiten.de.
school,.persoonlijke.interviews.of.bevragingen .

De. noden. zullen. ongetwijfeld. voor. een. deel. verschillen. tus-
sen. de. partnerlanden . Daarom. is. het. belangrijk. dat. er. een.
gemeenschappelijke.basis.van.noden.is,.of.dat.de.noden.ver-
gelijkbaar.zijn.in.de.diverse.partnerlanden 

>> De beweegredenen kan je formuleren binnen een bre-
dere maatschappelijke context, waarna je de koppeling 
met je eigen school maakt..Bijvoorbeeld:
•. Eén.op.drie.kinderen.in.de.Europese.Unie.is.te.zwaar,.en.ook.

bij.ons.op.school.is.die.verhouding.één.op.drie 
•. In.de.digitale.wereld.waarin.we.leven.ontwikkelen.kinderen.

sterk.hun.fijne.motoriek.door.het.gebruik.van.de.afstands-
bediening. van. de. tv,. de. iPad,. smartphone,. enz . De. grove.
motoriek.van.kinderen.ontwikkelt.minder.goed,.in.vergelij-
king.met.vroeger,.daarom.gaan.we.op.zoek.naar.methoden.
om. ‘outdoor. learning’. te. bevorderen. bij. kinderen. van. de.
kleuterklas 

1. Hoe begin je er aan?
1.1. Formuleer je beweegredenen en doelstellingen

B.Stappenplan
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>> Formuleer je doelstellingen SMART 
Je.doelstellingen.gaan.over.de.vraag:.wat.willen.we.bereiken.
met.het.project?.Dit.gaat.over.de.beoogde.veranderingen.ten.
aanzien. van. het. probleem. of. de. uitdaging. van. waaruit. het.
project.vertrekt .
Beschrijf.je.doelstellingen.specifiek.door.ze.toe.te.passen.op.
jouw. project. met. jouw. leerlingen. en. hun. studierichting. en/
of.met.leerkrachten.en.hun.vakgebied,.vanuit.de.motivatie.of.
beweegredenen.van.de.school .Hoe.duidelijker.en.specifieker.
de.doelstellingen.geformuleerd.zijn,.hoe.meer.doordacht.het.
project. overkomt. en. hoe. bruikbaarder. voor. evaluatie . Doel-
stellingen.zijn.immers.de.basis.voor.evaluatie 

Het.SMART-principe.bestaat.uit.volgende.onderdelen:
1 . Specifiek:. je.weet.precies.wat. je.wil.bereiken .De.doel-

stellingen.moeten.duidelijk,.concreet.en.toegepast.zijn.
op.de.doelgroep 

2 . Meetbaar:.Je.weet.precies.waaraan.(meetbare.of.obser-
veerbare.voorwaarden).je.kan.merken.dat.het.resultaat.
bereikt.werd .

3 . Aanvaardbaar:. je.weet.waarom.je.de.doelstellingen.wil.
bereiken .Zo. worden. ze. gedragen. door. iedereen. zodat.
het.engagement.er.is.om.er.energiek.en.met.voldoening.
aan.deel.te.nemen 

4 . Realistisch:.de.doelstelling.is.haalbaar .Je.legt.de.lat.dus.
best.niet.te.hoog.of.te.laag .

5 . Tijdsgebonden:. je. weet. duidelijk. binnen. welke. termijn.
de.doelstellingen.moeten.bereikt.worden 

Enkele.voorbeelden:
•. Trend.naar.meer.gebruik.van.iPads 
. In.het.project.ontwikkelen.de.leerkrachten.de.komende.

twee.jaar.een.visie.op.het.gebruik.van.iPads.als.leermid-
del.in.de.klas.en.wisselen.goede.praktijkvoorbeelden.uit.
van.didactisch.materiaal.voor..iPads 

•. Jongeren.leren.sneller.vreemde.talen.in.een.levensechte.
context,.op.een.informele.manier 

. Leerlingen.van.de.afdeling.5de. jaar.verkoop.wisselen.uit.
met.een.gelijkaardige.klas.uit.Zweden.om.zo.hun.mon-
delinge. taalvaardigheid. in. het. Engels. te. versterken. en.
vakgerichte.vaardigheden.binnen.een.minionderneming.
te.oefenen 

•. Meer.en.meer.kinderen.kampen.met.overgewicht 
. Het. project. heeft. als. doelstelling. om. leerlingen. van. de.

lagere.school.en.hun.ouders. te.sensibiliseren.rond.een.
gezonde. levensstijl. en. om. een. beleid. uit. te. werken. dat.
een.gezonde.levensstijl.op.school.promoot 

>> Formuleer je doelstellingen op verschillende niveaus: 
voor de leerlingen, de school, de leerkrachten, de ouders, 
enz.

>> Formuleer kennis-, vaardigheids-, en attitude doel-
stellingen (zie template).

>> Vermijd clichés.
‘Het.verruimen.van.de.horizon.van.de.leerlingen’.is.een.vaak.
gebruikte.doelstelling.en.geldt.voor.elk.grensoverschrijdend.
project. waarbij. leerlingen. betrokken. zijn . Vermeld. daarom.
doelstellingen. vanuit. de. vooropgestelde. beweegredenen. en.
pas.ze.toe.op.het.project.met.de.gekozen.doelgroep.en.het.
gekozen.projectthema 
Vermijd. ook. doelstellingen. die. de. subsidiërende. overheid.
naar.de.mond.praten,.zoals.‘we.willen. levenslang. leren.pro-
moten’ .Toch. is. het. belangrijk. om. duidelijk. te. maken. dat. je.
doelstellingen. inpassen. in.het.subsidieprogramma .Doe.dat.
door.de.doelstellingen.van.de.subsidiërende.overheid.toe.te.
passen.op.jouw.project .Zo.versterk.je.de.geloofwaardigheid.
van.het.project 
Bijvoorbeeld:.als.de.subsidiërende.overheid.vreemde.talen-
onderwijs.als.doelstelling.heeft,.dan.kan.een.doelstelling.zijn:.
de. leerlingen. van. het. 3de. middelbaar. overwinnen. hun. angst.
om.Frans.te.spreken.door.met.Franstalige.leeftijdsgenoten.te.
communiceren 

>> Schrijf je beweegreden(en) en doelstellingen neer.
Door.je.beweegreden(en).en.doelstellingen.neer.te.schrijven,.
verplicht. je. jezelf.om.grondig.na.te.denken.over.de.richting.
die.je.met.het.project.uit.wil.en.over.de.meerwaarde.van.het.
project . Door. ze. te. expliciteren,. besteed. je. er. automatisch.
ook.meer.aandacht.aan 

>> Zorg ervoor dat de doelstellingen weerspiegeld worden 
in het programma. 
Het.uitschrijven.van.de.doelstellingen.is.geen.losstaand.gege-
ven,.maar.gebeurt.in.wisselwerking.met.het.uitschrijven.van.
het.programma .
Bijvoorbeeld:. als. STEM. onderwijs. (Science. -. Technology. -..
Engineering. -. Mathematics). een. doelstelling. is,. moet. het..
programma.ook.activiteiten.bevatten.die.dit.weerspiegelen .
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Beweegreden(en)
o.Situering.van.het.projectthema.in.de.Europese.of.

maatschappelijke.context .

o.Situering.van.het.projectthema.op.de.eigen.school 

Doelstellingen 
ALGEMENE.DOELSTELLING:.

o.Wat.wil.je.bereiken.voor.welke.doelgroep.met.dit.project.
rond.het.gekozen.thema.binnen.welke.termijn?

o.Link.de.algemene.doelstelling.van.jouw.project.aan.deze.
van.het.gekozen.subsidieprogramma 

SPECIFIEKE.DOELSTELLINGEN:

o.Doelstellingen.rond.kennis:..
Welke.kennis.verwerft.de.doelgroep.doorheen.het.project?

o.Doelstellingen.rond.vaardigheden:.
Welke.vaardigheden.verwerft.de.doelgroep.doorheen.het.
project?

o.Taalvaardigheid:.spreekvaardigheid,.schrijfvaardigheid,.
spreekdurf,.enz 

o. ICT-vaardigheid:.de.leerlingen.kunnen.werken.met.…

o.Sociale.vaardigheden:.presentatievaardigheden,.werken.
in.een.team,.zelfredzaam.zijn,.enz 

o. Interculturele.vaardigheden:.zich.kunnen.aanpassen.aan.
een.andere.culturele.omgeving,.respectvolle.houding.
aannemen.ten.opzichte.van.mensen.met.een.andere.
culturele.achtergrond,.enz 

o.Professionele.vaardigheid:.leren.werken.met.team-
teaching,.vanuit.de.sterktes.van.leerlingen,.enz 

o.Andere:.creatieve.vaardigheden,.onderzoek.
vaardigheden,.ondernemerschapsvaardigheden,.enz 

o.Doelstellingen.rond.attitude:..
Welke.attitudes/houdingen.verwerft.de.doelgroep.doorheen.
het.project?

Template 
voor het uitschrijven 
van je beweegreden(en) 
en doelstellingen
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Waarom?
De.vorm.van.je.project.hangt.samen.met.de.beweegredenen.
en. doelstellingen. van. je. project . Bovendien. wordt. de. vorm.
van. het. project. soms. bepaald. door. de. regelgeving. van. het.
gekozen.subsidieprogramma 

Hoe?
Bij. het. brainstormen. over. de. beweegredenen. en. doelstel-
lingen. wordt. al. snel. duidelijk. welk. soort. project. het. meest.
geschikt. is.om.deze.te.bereiken .Grensoverschrijdende.pro-
jecten. kunnen. diverse. vormen. aannemen . In. deze. Horizon.
maken.we.een.onderscheid.tussen.projectvormen.voor.leer-
lingen.enerzijds.en.voor.leerkrachten/directie.anderzijds .Ui-
teraard.is.een.mengvorm.ook.mogelijk 

1.2.   Bepaal de vorm van je project
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1 2 1 .Projecten.voor.leerlingen
Projecten.voor.leerlingen.kunnen.verschillende.vormen.aan-
nemen:. internationale.contacten.zonder.de.klas.te.verlaten.
(virtuele. mobiliteit),. uitwisselingen. van. leerlingen,. stages,.
individuele. leerlingenmobiliteit. (junior. Erasmus). en. een.
buitenlandse.student.of.leerkracht.(in.spe).op.school 

-. Internationale.contacten.zonder.de.klas.te.verlaten..
(virtuele.mobiliteit)

....De.leerlingen.werken.samen.met.leerlingen.uit.het.buiten-
land.rond.een.bepaald.thema.via.digitale.media .Elke.groep.
voert.bepaalde.opdrachten.uit.en.de.resultaten.worden.aan.
elkaar.doorgestuurd,.vergeleken.en.besproken .Op.die.ma-
nier.leren.ze.elkaars.cultuur.en.achtergrond.beter.kennen 

>>.(Subsidie)mogelijkheden
•. eTwinning
•. Erasmus+.KA2:.school-to-school.partnerschappen.(als.

activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. strategische. partnerschappen. voor.

schoolonderwijs.(als.activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. cross-sectorale. strategische. partner-

schappen.(als.activiteit)
•. Scholenbanden.(als.activiteit)

-. Uitwisselingen.van.leerlingen

De. leerlingen. ontmoeten. elkaar. over. de. (taal)grens .Aan.
die. ontmoeting. gaat. een. voorbereiding. vooraf . Tijdens.
deze. voorbereiding. kunnen. leerlingen. elkaar. bijvoor-
beeld.al.virtueel.ontmoeten.(zie.vorige),.waardoor.je.kan.
spreken.van.‘blended.mobility’.of.‘blended. learning’.(een.
combinatie. van. virtuele. als. echte. ontmoetingen. tussen.
leerlingen) ..Tijdens.de.effectieve.uitwisseling.staat.er.een.
combinatie.van.interactieve.activiteiten.rond.het.project-
thema.en.culturele.bezoeken.aan.de.regio.op.het.program-
ma .Uitwisselingen.zijn.bij.voorkeur.wederkerig .De.leerlin-
gen.verblijven.bij.voorkeur.in.gastgezinnen 

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Buurklassen
•. Prins.Filipfonds
•. Vlaams-Marokkaanse.twinnings
•. Programma’s.van.lokale.overheden:.Vlaamse.Gemeen-

schapscommissie.Brussel,.Provincie.West-Vlaanderen 
•. Erasmus+.KA2:.school-to-school.partnerschappen.(als.

activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. strategische. partnerschappen. voor.

schoolonderwijs.(als.activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. cross-sectorale. strategische. partner-

schappen.(als.activiteit)
•. Scholenbanden.(als.activiteit)

1.2.   Bepaal de vorm van je project
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-. stages.voor.leerlingen.

Leerlingen. in. een. technische. of. beroepsopleiding. doen.
gedurende. enkele. weken. stage. in. een. buitenlands. bedrijf.
of. organisatie . Op. die. manier. leren. de. leerlingen. niet. en-
kel.hun.vakspecifieke.competenties.in.praktijk.te.brengen,.
maar.leren.ze.ook.werken.in.een.vreemde.taal,.in.een.inter-
nationale.context,.enz 

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Erasmus+. KA1:. mobiliteitsproject. voor. VET-lerenden.

(VET:.Vocational.Education.and.Training)
•. Provincie.West-Vlaanderen.(op.voorwaarde.dat.er.con-

tact.is.met.een.partnerschool.ter.plaatse)

-. individuele.leerlingenmobiliteit.(junior.Erasmus.of.indivi-
dual.pupil.mobility.(IPM))

Leerlingen. van. het. secundair. onderwijs. gaan. een. aantal.
maanden. in. het. buitenland. studeren . De. uitsturende. en.
ontvangende.scholen.maken.in.een.leerovereenkomst.dui-
delijke.afspraken.over.de.te.kennen.leerstof.en.over.extra.
taken .De. leerling.verblijft.gedurende.de. IPM. in.een.gast-
gezin 

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Erasmus+.KA2:.school-to-school.partnerschappen.(als.

activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. strategische. partnerschappen. voor.

schoolonderwijs.(als.activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. cross-sectorale. strategische. partner-

schappen.(als.activiteit)

-. een.buitenlandse.student.of.leerkracht.(in.spe).op.school
Toekomstige. of. pas. afgestudeerde. leerkrachten. kunnen.
een.stage.doen.in.een.buitenlandse.school .De.leerkracht.
assisteert.bij.het.lesgeven.en.doet.zo.werkervaring.op .De.
ontvangende. school. en. de. assistent. werken. samen. een.
takenpakket. uit. die. voor. beide. partijen. interessant. is . De.
leerkracht.kan.les.geven.binnen.het.eigen.vakgebied,.maar.
ook.hulp.geven.bij.taalvakken,.bij.begeleiding.van.jongeren.
met.leermoeilijkheden,.enz .
De.school.kan.ook.een.buitenlandse.student.(Erasmus.stu-
dent).op.school.ontvangen 
Zo’n.buitenlandse.student.of.leerkracht.brengt.de.leerlin-
gen.in.contact.met.een.andere.Europese.taal.en.cultuur.en.
geeft.zo.een.Europese.dimensie.aan.de.school 

>>.(Subsidie)mogelijkheden
•. Erasmus+. KA1:. mobiliteitsproject. voor. studenten. van.

het.hoger.onderwijs
•. Erasmus.in.schools
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1 2 2 .Projecten.voor.personeel.van.de.school
Projecten.voor.leerkrachten.en.directie.kunnen.twee.vormen.
aannemen:. nascholing. (in. de. brede. zin). en. samenwerking.
met.scholen.in.het.buitenland 

•. Nascholing.van.personeel.van.de.school
Het.onderwijs.evolueert. in.een.razendsnel.tempo,.zowel.als.
gevolg.van.Vlaamse.onderwijsdecreten.als.van.internationale.
vergelijkende.onderzoeken,. technologische.evoluties.en.an-
dere.maatschappelijke.ontwikkelingen .Door.middel.van.na-
scholing. kan. je. je. kennis. en. vaardigheden. bijspijkeren. rond.
tal.van.onderwerpen .Het.kan.gaan.van.team-teaching,.over.
leiderschap. tot. competentiegericht. evalueren . Het. begrip.
nascholing.mag.ruim.geïnterpreteerd.worden:.een.gestructu-
reerde.cursus,.een.jobshadowing.of.een.stage .Ook.deelname.
aan.conferenties.en.seminaries.zijn.mogelijk 

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Erasmus+.KA1:.nascholingsprojecten.voor.personeel.in.

het.schoolonderwijs
•. Erasmus+.KA1:.mobiliteitsproject.voor.personeel.van.de.

beroepsopleiding.en.-onderwijs
•. Raad.van.Europa:.Pestalozzi.programma
•. Erasmus+.KA2:.school-to-school.partnerschappen.(als.

activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. strategische. partnerschappen. voor.

schoolonderwijs.(als.activiteit)
•. Erasmus+. KA2:. cross-sectorale. strategische. partner-

schappen.(als.activiteit)
•. Prins.Filipfonds

•. Samenwerking.met.scholen.in.het.buitenland
Leerkrachten.en/of.directieleden.ontmoeten.elkaar.over.de.
grens.om.goede.praktijken.uit.te.wisselen.rond.pedagogische.
en.organisatorische.thema’s .Daarnaast.wisselen.ze.ook. in-
formatie.uit.via.digitale.media .Ze.vergelijken.goede.praktij-
ken,. verkennen. of. ontwikkelen. nieuwe. methodes. en. imple-
menteren.ze.in.de.praktijk .Op.die.manier.werkt.men.aan.de.
verdere.ontwikkeling.van.de.school 

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Erasmus+.KA2:.school-to-school.partnerschappen
•. Erasmus+. KA2:. strategische. partnerschappen. voor.

schoolonderwijs
•. Erasmus+. KA2:. cross-sectorale. strategische. partner-

schappen
•. Erasmus+.KA2:.strategische.partnerschappen.voor.be-

roepsonderwijs.en.-opleiding.(VET).
•. Prins.Filipfonds.(binnen.België)

•. Samenwerking.met.andere.organisaties.in.het.buitenland
Een. school. of. organisaties,. zoals. bedrijven,. universiteiten,.
een.educatieve.organisatie,.ontmoeten.elkaar.over.de.grens.
om.goede.praktijken.uit.te.wisselen.rond.thema’s.die.verband.
houden. met. schoolonderwijs. (en. eventueel. beroepsoplei-
ding. en. -onderwijs,. volwasseneducatie,. hoger. onderwijs. en.
jeugd) . Op. basis. van. hun. expertise. werken. ze. aan. een. pro-
duct.dat.ook.bruikbaar.is.voor.andere.organisaties.binnen.het.
schoolonderwijs.(en.eventueel.andere.domeinen) .

>>.Subsidiemogelijkheden
•. Erasmus+.KA2:.strategische.partnerschappen.voor.

schoolonderwijs
•. Erasmus+.KA2:.cross-sectorale.strategische.partner-

schappen
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Schema:.bepaal.de.vorm.van.je.project.a d h v .onderstaand.schema

Ik doe een project op het  
niveau van 

Ik kies voor volgende 
projectvorm Subsidiemogelijkheden

Leerlingen Virtuele mobiliteit eTwinning
Erasmus+.KA2:.

•.school-to-school.partnerschappen
•.strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Scholenbanden

Uitwisselingsproject Buurklassen
Prins.Filipfonds
Vlaams-Marokkaanse.twinnings
Vlaamse.Gemeenschapscommissie.Brussel
Provincie.West-Vlaanderen
Erasmus+.KA2:.

•.school-to-school.partnerschappen
•.strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Scholenbanden

Stage Erasmus+.KA1
Provincie.West-Vlaanderen

IPM Erasmus+.KA2:.
•.school-to-school.partnerschappen
•.strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Buitenlandse student/
leerkracht op school

Erasmus.in.schools

Personeel van de school Nascholing Erasmus+.KA1:.
•.nascholingsprojecten.voor.personeel.in.het.schoolonderwijs
•.mobiliteitsproject.voor.personeel.van.de.beroepsopleiding.en.

-onderwijs
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Raad.van.Europa:.Pestalozzi.programma
Erasmus+.KA2:.

•.school-to-school.partnerschappen
•.strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Prins.Filipfonds

Samenwerking Erasmus+.KA2:.
•.school-to-school.partnerschappen
•.strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs.
•.strategische.partnerschappen.voor.VET
•.cross-sectorale.strategische.partnerschappen

Prins.Filipfonds

.
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Waarom?
Bij. het. opstarten. van. internationalisering. is. het. belangrijk.
om.een.breed.draagvlak.te.creëren.op.school .Steun.van.de.
directie. is. daarbij. onontbeerlijk,. maar. ook. andere. collega’s,.
de.leerlingen.en.de.ouders.betrek.je.best.van.bij.de.start.van.
je.projectidee .Een.draagvlak.creëren.doe.je.immers.niet.van.
vandaag.op.morgen .Het.is.een.proces.dat.tijd.en.energie.en.
vooral.veel.communicatie.vraagt .Internationalisering.brengt.
immers.verandering.teweeg.en.stuit.daarom.vaak.op.weer-
stand .Wie. duidelijk. kan. motiveren. wat. de. meerwaarde. van.
het.project.is,.zal.het.sneller.‘verkocht’.krijgen.bij.collega’s 

1.3.   Creëer een draagvlak op school
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Hoe?
1 .Richt.een.Europese.cel.of.kerngroep.op 
. Deze.kerngroep.van.een.4.à.5-tal.personen.trekt.het.project.

en.is.verantwoordelijk.voor.de.inhoudelijke.en.administra-
tieve.opvolging .Binnen.deze.groep.kan.het.werk.verdeeld.
worden.en.kunnen.beslissingen.samen.genomen.worden .
Zo.vermijd.je.dat.alle.know-how.op.vlak.van.internationali-
sering.verdwijnt.bij.het.vertrek.van.de.project.coördinator .

. Een. internationale. cel. met. meerdere. collega’s. is. ook. een.
ideaal.klankbord .Bij.problemen.of.moeilijke.keuzes.kan.je.
de.knoop.samen.doorhakken 

. Indien.mogelijk.en.wenselijk.kan.de.kerngroep.ook.een.ver-
tegenwoordiger.van.de.leerlingen.of.ouders.bevatten 

2 .Betrek.de.directie 
. Als.het.initiatief.voor.internationalisering.op.school.niet.van.

de.directie.komt,.is.het.belangrijk.die.erbij.te.betrekken .In.
de.eerste.plaats.om.internationalisering.te.verankeren.op.
school .Maar.ook.om.het.draagvlak.uit.te.breiden.naar.an-
dere. collega’s. op. de. school,. voor. mentale. ondersteuning.
en.voor.de.financiële.kant.van.de.zaak.is.steun.van.de.di-
rectie.essentieel .

 
3 .Betrek.collega’s 
. Vaak. leeft. nog. een. ‘alles-of-niets’-idee. als. het. gaat. over.

internationalisering:.ofwel.ben.je.bij.het.project.betrokken.
als.leerkracht,.ofwel.niet .Dit.hoeft.helemaal.niet.zo.te.zijn .
Spreek.je.collega’s.aan.op.waar.ze.goed.in.zijn.en.vraag.om.
hun.specifieke.talenten.mee.in.te.zetten.in.het.project .Je.
hebt.immers.heel.wat.helpende.handen.nodig .Je.kan.ook.
alle.taken.oplijsten.en.dit.document.als.een.invulfiche.ver-
spreiden . Collega’s. kunnen. dan. zelf. hun. engagement. be-
palen .En.het.is.meteen.een.manier.om.te.communiceren.
over.het.project .Probeer.ook.zoveel.mogelijk.leerkrachten.
mee.te.nemen.naar.buitenlandse.partnerscholen .Dit.blijkt.
een.belangrijke.motiverende.factor.te.zijn 

. Deze.aanpak.zorgt.er.ook.voor.dat.je.de.collega’s.de.kans.
geeft.om.te.proeven.van.en.te.groeien.in.het.project .

4 .Betrek.en.informeer.leerlingen 
. Heel. wat. grensoverschrijdende. projecten. zijn. bedoeld.

voor.de.leerlingen.en.worden.met.hen.gerealiseerd .Het.is.
daarom.een.goed.idee.om.hen.van.bij.de.start.te.betrekken.
(voor.leerlingen.secundair.onderwijs) .Ze.komen.soms.met.
verrassende.ideeën.op.de.proppen.en.voelen.zich.meer.be-
trokken.als.er.rekening.gehouden.wordt.met.hun.inbreng 

. Belangrijk. is.om.niet.enkel.met.de.betrokken.klas.te.wer-
ken,. maar. de. hele. school. te. betrekken . Dat. kan. bijvoor-
beeld.door.het.onthaal.van.buitenlandse.leerlingen.voor.de.
hele.school.te.organiseren,.door.bepaalde.activiteiten.voor.
diverse.klassen.te.organiseren,.enz 

5 .Betrek.en.informeer.de.ouders 
. Internationalisering. kan. ook. een. leerproces. zijn. voor. de.

ouders . Goede. communicatie. en. duidelijk. aangeven. van.
doelstellingen.en.meerwaarde.zijn.daarom.essentieel .Dat.
is.zeker.nodig.als.de.ouders.fungeren.als.gastgezin.bij.uit-
wisselingsprojecten . Ook. steun. van. het. oudercomité. kan.
het.draagvlak.voor.internationalisering.vergroten.en.inter-
nationalisering.op.school.duurzaam.maken 
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•. Maak.gebruik.van.een.bevraging.om.collega’s.te.betrekken.

bij. het. project. (zie. template) . Herhaal. deze. bevraging. op.
regelmatige.tijdstippen .Zo.kan. je.meten.of.het.draagvlak.
uitbreidt 

•. Betrek. collega’s. door. een. inhoudelijk. sterk. project. op. te.
starten.dat.aantrekkelijk.en.vakoverschrijdend.is,.en.waar-
mee.ze.hun.leerplandoelstellingen.beter.kunnen.bereiken .
En. communiceer regelmatig. met. hen. over. het. project.
tijdens.vak-.of.personeelsvergaderingen,.tijdens. internati-
onaliseringsmomenten.op.school,.….Hou.ook.contact.als.je.
in.het.buitenland.verblijft .

•. Communiceer regelmatig. via. de. communicatiekanalen.
van.de.school.over.het.project:.website,.schoolkrantje,.di-
gitaal.leerplatform,.enz 

•. Maak.het.project.zichtbaar op.school .Creëer.een.‘interna-
tionaliseringshoek’.in.de.school.met.informatie.(meerwaar-
de,.foto’s.van.activiteiten,.enz ).over.het.project 

•. Laat. leerlingen en ouders. reclame.maken.voor.het.pro-
ject,.bv .tijdens.een.contactavond.voor.ouders 

B.Stappenplan

Tips
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Bij.een.grensoverschrijdend.project.komt.heel.wat.kijken .We.doen.dan.ook.graag.een.beroep.op.jouw.expertise.
en/of.helpende.handen .Hieronder.vind.je.hoe.dat.kan 

Kruis.aan.op.welke.manier.jij.graag.deel.uitmaakt.van.het.project .Alle.hulp.is.welkom!

NAAM:.

o. Ik.vind.het.project.prima,.maar.wil.liever.niet.betrokken.worden 

o. Ik.wil.deelnemen.aan.de.vergaderingen.van.de.Europese.cel.voor.de.organisatie.van.het.project.en.wil.graag.
intensief.betrokken.worden 

o. Ik.wil.graag.deelnemen.aan.een.bezoek.aan.een.partnerschool 

o. Ik.wil.graag.een.groep.leerlingen.begeleiden.in.het.buitenland 

o. Ik.wil.de.voorbereidende.en.evaluatievergaderingen.in.het.buitenland.meemaken 

o. Ik.wil.uitstappen.organiseren.voor.bezoekende.leerkrachten/directieleden.van.de.partnerscholen 

o. Ik.wil.één.of.meerdere.activiteiten.organiseren.voor.buitenlandse.leerlingen.(film,.sport,.dropping,.enz )

o. Ik.wil.helpen.bij.de.administratie:.aanvraagformulieren.invullen,.verslaggeving.doen,.enz 

o. Ik.wil.bezoekende.leerkrachten/directieleden.thuis.logeren,.indien.nodig 

o. Ik.wil.helpen.met.de.communicatie:.projectwebsite.en.sociale.media 

o. Ik.wil.helpen.met.de.communicatie:.contacten.met.de.pers.of.andere.media 

o. Ik.wil.achtergrondinformatie.voor.het.project.opstellen 

o. Ik.wil.vertaalwerk.doen 

o. Ik.wil.in.mijn.lessen.meewerken.aan.het.voorbereiden.van.de.activiteiten .

o. Ik.wil.het.geleerde.uitproberen.in.mijn.lessen 

o. Ik.wil.één.avond.de.gastvrouw/-heer.zijn.voor.buitenlandse.leerkrachten 

o. Ik.wil.op.een.andere.manier.meehelpen:..
bijvoorbeeld:

Template 
enquête

Meedraaien.in.een.internationaal.project.
hoeft.niet.‘alles.of.niets’.te.zijn .Geef.colle-
ga’s.de.tijd.om.te.groeien.in.het.project .
Deze.enquête.kan.daartoe.bijdragen 
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Waarom?
De. kwaliteit. van. het. project. hangt. in. grote. mate. af. van. de.
voorbereiding. en. één. of. meerdere. kwaliteitsvolle. partners .
Gericht.op.zoek.gaan.naar.een.partner.die.op.dezelfde golf-
lengte. zit,. die. dezelfde. noden. of. prioriteiten. deelt. en. zich.
100%.wil.engageren.is.dus.de.boodschap .

Om. de. juiste. partner(s). te. vinden. is. het. belangrijk. om. zelf.
goed.te.weten.waarom.je.dit.project.wil.realiseren.en.wat.je.
met.het.project.wil.bereiken .Daarnaast.denk.je.best.ook.goed.
na.over.wat.je.verwacht.van.de.partnerschool .Hoe.duidelijker.
je.het.profiel van de partnerschool.omschrijft,.hoe.gerich-
ter.je.kan.op.zoek.gaan 

Hoe?
Partners.kan.je.op.verschillende.manieren.vinden,.zoals.via
•. online.partnerfindingtools,.bv 

•. www etwinning net
•.www schooleducationgateway eu
•. http://schoolsonline britishcouncil org/partner-with-

a-school
•. www prins-filipfonds org

•. contactseminaries:. seminaries. waarop. je. buitenlandse.
collega’s.ontmoet.met.de.bedoeling.samen.een.project.te.
starten 

•. Websites.van.andere.nationale.agentschappen.(je.vindt.de.
lijst. op. http://ec europa eu/programmes/erasmus-plus/
tools/national-agencies/index_nl htm).

•. persoonlijke.contacten.en.het.netwerk.van.de.school
•. nascholingscursussen
•. sociale.media,.zoals.LinkedIn
•. enz 

Voor.een.recent.overzicht.van.partnerfindingtools:..
www ryckevelde be/nl/europa_beleven/partnerfinding/web-
sites-108 html .

 
•. De. juiste partner. kiezen. is. belangrijk . Indien. een. school.

reageert.op.een.schriftelijk.projectvoorstel,.ga.dan.niet.me-
teen.in.op.hun.reactie .Maar.start.een.grondig.mailverkeer,.
waarin.je.doorvraagt.naar.hun.motivatie,.doelstellingen.en.
projectidee . Hou. bij. de. selectie. van. de. partners. rekening.
met.volgende.criteria:.gemotiveerde.antwoorden,.snelheid.
van.de.reactie,.duidelijkheid,.enthousiasme,.enz 

•. Een. partnerschap. betekent:. geven. en. nemen . Partners.
moeten. daarom ‘gelijken’ zijn:. iemand. die. al. sterk. rond.
een.bepaald.thema.werkt,.werkt.best.niet.met.partners.die.
nog.leek.zijn.op.dat.vlak .Het.komt.erop.aan.dat.je.van.el-
kaar.kan.leren,.dat.je.complementair.bent .

•. Zoek.partners.die.qua.thema.op.eenzelfde golflengte.zit-
ten .Elke.school.moet.sterk.gemotiveerd.zijn.om.dat.speci-
fieke.onderwerp.uit.te.spitten .De.invalshoek.kan.natuurlijk.
van.land.tot.land.verschillen.(dat.maakt.het.net.boeiend),.
maar.de.doelstellingen.moeten.identiek.zijn .

•. Zoek. partners. waarvan. de. projectcoördinatoren. de. ge-
meenschappelijke. werktaal. voldoende. beheersen . Taal.
speelt. immers. een. belangrijke. rol. voor. de. organisatie. en.
inhoudelijke.uitwerking.van.het.project .

1.4.   Zoek geschikte partner(s)
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1 . GEGEVENS.VAN.JE.SCHOOL

o. Naam.en.e-mailadres

o. Website

o. Aantal.leerlingen

o. Profiel.van.de.leerlingen

o. Regio

o. Kenmerken.van.de.school

o. Contactpersoon.

o.    

2 . PROJECTVOORSTEL

o. Beweegredenen:.waarom.wil.je.dit.project.
realiseren?

o. Algemene.doelstelling:.wat.wil.je.precies.
veranderen/bereiken.met.dit.project?

o. Activiteiten:.een.overzicht.van.wat.je.wenst.te.
doen.binnen.het.grensoverschrijdend.project:.
al.dan.niet.uitwisselen.van.leerlingen.en/of.
leerkrachten/directie,.rond.welk.thema.je.wil.
werken,.hoe.lang.een.uitwisseling.mag.duren,.enz 

3 . VERWACHTINGEN

Een.schets.van.wat.je.verwacht.van.de.partnerschool,.
bijvoorbeeld.ervaring.in.het.werken.rond.een.
bepaald.thema;.verwachtingen.qua.leeftijdsgroep,.
studierichting,.talenkennis;.regio.of.land.waar.de.
school.moet.gelegen.zijn,.enz 

..............VOOR.EEN.GOEDE.PROFIELFICHE

•. Schrijf.de.profielfiche.vrij.beknopt.en.meteen.
in.de.taal.waarin.je.later.met.die.partner.wil.
samenwerken 

•. Indien.je.gebruik.wenst.te.maken.van.een.
subsidieprogramma.kijk.je.best.eens.na.of.
projecten.met.een.land.van.je.keuze.wel.kunnen 

•. Bovenaan.het.overzicht.met.wat.je.wenst.te.
doen,.schrijf.je.best.in.grote.letters.‘voorstel’ .Als.
je.dit.niet.doet,.kan.een.mogelijke.partnerschool.
denken.dat.wat.op.papier.staat.te.nemen.of.te.
laten.is.en.zij.zelf.geen.inspraak.meer.hebben.
in.het.opmaken.van.het.project.en.potentiële.
partners.afschrikken 

Template 
profielfiche

B.Stappenplan
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Waarom?
De.essentie.van.een.grensoverschrijdend.project.is.dat.scho-
len.(en.partnerorganisaties).samen.werken.aan.een.gemeen-
schappelijk. doel . De. basis. van. een. goede. samenwerking. is.
partners.die.op.eenzelfde.golflengte.zitten.en.die.elkaar.ken-
nen . Daarom. voorzie. je. best. voldoende. tijd. voor. kennisma-
king .Tijdens.een.kennismakingsbezoek.kan. je.elkaar.per-
soonlijk,.maar.ook.professioneel.(school.en.schoolomgeving).
leren.kennen .Daarnaast.kan.je.ook.het.engagement.van.de.
partner(s). aftoetsen. en. nagaan. of. je. op. dezelfde. golflengte.
zit .
Je. kan. ook. duidelijke. afspraken. maken. over. de. inhoud. van.
het. project,. vertrouwen. en. transparantie. opbouwen. in. het.
partnerschap. en. de. betrokkenheid. van. alle. partners. aan-
wakkeren .Je.kan.er.rollen.en.taken.vastleggen.en.afspraken.
maken. over. o m . financiële. en. administratieve. zaken . Ten.
slotte.is.het.een.ideaal.moment.om.de.taalvaardigheid.van.de.
partner(s).af.te.toetsen.en.het.vergemakkelijkt.de.contacten.
achteraf 

Bij. zo’n. kennismakings-. of. voorbereidend. bezoek. geldt. het.
cliché. ‘goede. afspraken. maken. goede. vrienden’ . Je. kan. de.
inhoud.van.je.project.en.alles.wat.erbij.komt.kijken.uitvoerig.
bespreken,.zodat.iedereen.er.zijn.ei.in.kwijt.kan.en.alle.neuzen.
in.dezelfde.richting.staan .Zo.kom.je.op.een.efficiënte.manier.
tot.een.project.waar.alle.partners.100%.voor.willen.gaan .
Sommige. subsidieprogramma’s. voorzien. extra. budget. voor.
een.voorbereidend.bezoek .

1.5.   Bereid het project in partnerschap voor
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•. Engageer je vóór het bezoek niet te ver,.zodat.je.nog.te-
rug.kan.als.je.aanvoelt.dat.jullie.doelstellingen.niet.overeen.
komen .Als.je.polst.naar.een.mogelijke.samenwerking.hou.
je.best.je.doelstellingen.en.verwachtingen.goed.voor.ogen.
en.ga.je.na.of.de.doelen.van.de.potentiële.partner.daarop.
aansluiten . Daarom. is. het. best. om. vooraf. een. zekere. te-
rughoudendheid. aan. de. dag. te. leggen,. maar. ook. tijdens.
het.bezoek .Eigenlijk.moet.je.je.bij.het.bezoek.voortdurend.
de.vraag.stellen:.kan.ik.wat.hier.voorgesteld.en.besproken.
wordt,.verdedigen.in.mijn.eigen.school? .Als.je.geen.‘totaal’.
goed.gevoel.overhoudt.aan.de.contacten.met.de.potentiële.
partner(s).of.je.hebt.toch.wat.vragen.die.niet.of.vaag.wer-
den.behandeld,.is.het.misschien.verstandig.om.de.stap.niet.
te.zetten .Het.is.beter.naar.een.ander.contact.uit.te.kijken.
en. desnoods. een. schooljaar. te. wachten,. dan. een. ernsti-
ge. optie. op. een. mislukking. te. nemen . Een. internationaal.
project.dat.slecht.verloopt,.veroorzaakt.heel.wat.wrevel.en.
frustratie.en.plaatst.nadien.het.onderwerp.‘internationali-
sering’. soms. voor. jaren. in. de. koelkast .‘Bezint. eer. ge. be-
gint’,.lijkt.ook.hier.een.wijze.raad .Goed.begonnen.is.bij.een.
grensoverschrijdend.project.meer.dan.half.gewonnen 

•. Ga met twee personen..Omwille.van.de.beperkte.duur.is.
een.voorbereidend.bezoek.vaak.heel.intensief.en.hangt.er.
veel.van.af .Daarom.is.het.goed.om.te.kunnen.overleggen.
over.de.afspraken.die.je.er.maakt .Zorg.ervoor.dat.de.per-
sonen.aanwezig.zijn.die.het.project.zullen.trekken .Goede.
contacten. bij. de. start. zorgen. voor. een. goede. samenwer-
king.in.de.loop.van.het.project 

•. Voorzie voldoende tijd..Tijdens.zo’n.bezoek.staat.er.heel.
wat.op.het.programma:.je.moet.elkaar.beter.leren.kennen,.
aftoetsen.of.je.op.dezelfde.golflengte.zit,.eventueel.al.een.
projectidee.uitwerken,.enz .Drie.dagen.zijn.daarom.het.mi-
nimum .Zorg.vooraf.voor.een.duidelijke.planning.en.timing,.
zodat.je.efficiënt.kan.werken .In.de.planning.voorzie.je.best.
eerst.‘werktijd’.om.daarna.ontspannende.activiteiten,.zoals.
een.bezoek.aan.de.stad,.te.plannen .Vermijd.ook.dat.je.met.
teveel.mensen.rond.de.tafel.zit,.dat.kan.efficiënt.vergade-
ren.belemmeren . Indien. je.vaststelt.dat.de.groep.rond.de.
tafel.te.groot.is.of.als.in.je.in.tijdsnood.komt,.kan.je.de.groep.
verdelen.in.werkgroepen 

•. Durf gevoelige thema’s aan te kaarten.. Financiële. af-
spraken. zijn. daar. een. voorbeeld. van . Bespreek. hoe. het.
budget.zal.besteed.worden,.wie.wat.wanneer.betaalt,.enz .
Ook.de.talenkennis.van.de.project.coördinator. is.zo’n.ge-
voelig.punt .Door.dit.vooraf.te.bespreken.voorkom.je.verde-
re.frustraties.of.moeilijkheden .Andere.gevoeligheden.zijn.
bijvoorbeeld. sociale. verschillen,. niveau. van. de. leerlingen,.
enz 

•. Communiceer bij thuiskomst naar collega’s..Door.dui-
delijke.communicatie.zorg.je.ervoor.dat.alle.collega’s.op.de.
hoogte.zijn.van.de.plannen,.vergroot.je.het.belang.van.het.
project.en.creëer.je.een.groter.draagvlak 

. Maak. een. verslag. op. van. wat. afgesproken. werd. en. stuur.
dit.naar.je.(toekomstige).partner(s) .Zo.heeft.iedereen.een.
goed.beeld.van.de.gemaakte.afspraken.en.kunnen.zaken.
die.niet.helemaal.duidelijk.zijn,.verduidelijkt.worden .

•. Betrek afwezige partners..Dit.kan.je.doen.door.hen.voor-
af.te.vragen.om.input.voor.het.project.te.geven .Tijdens.het.
bezoek.kan.je.met.hen.communiceren.op.vooraf.afgespro-
ken. tijdstippen. via. Skype. of. andere. media. (vb .‘hangout’.
van. Google. of. www oovoo com). om. bepaalde. ideeën. of.
afspraken.af.te.toetsen .Bij.een.videogesprek.zorg.je.best.
voor.een.duidelijke.agenda.en.wordt.het.gesprek.best.ge-
modereerd,.zodat.je.efficiënt.kan.werken .

. Bovendien.kan.je.werken.met.gedeelde.documenten,.zodat.
de.afwezige.partners.de.vorderingen.kunnen.meevolgen.en.
aanvullen .Op.die.manier.kan.je.hen.regelmatig.vragen.of.ze.
akkoord.gaan.met.wat.op.papier.staat 

Tips
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VOORAF

o. Informeer.je.over.het.onderwijssysteem.van.het.land.dat.je.bezoekt.via.http://eacea ec europa eu/
education/eurydice/index_en php 

o.Bezorg.elkaar.vooraf.je.doelstellingen.en.al.enkele.ideeën.voor.activiteiten .Dat.maakt.overleg.tijdens.
het.bezoek.makkelijker 

o.Vraag,.indien.mogelijk,.subsidie.aan.voor.een.voorbereidend.bezoek.(zie.subsidieoverzicht) 

TIJDENS HET BEZOEK

o.Maak.kennis.met.de.partnerschool/scholen.in.al.zijn.facetten:.bv .vraag.alle.partners.een.presentatie.
te.geven.van.de.school,.bezoek.de.school,.maak.tijd.voor.informele.contacten.met.de.buitenlandse.
collega’s,.enz 

o.Leg.de.doelstellingen.naast.elkaar.en.ga.op.zoek.naar.gemeenschappelijke.zaken .Bepaal.zo.ook.de.
projectvorm,.mocht.dat.nog.niet.gebeurd.zijn 

o.Maak.op.basis.van.de.doelstellingen.een.activiteitenprogramma.op 

o.Leg.schoolkalenders.naast.elkaar.om.een.timing.voor.het.project.op.te.stellen .

o.Bespreek.gevoelige.onderwerpen,.zoals.financiën,.talen,.enz 

o.Voor.uitwisselingsprojecten:.hoe.zit.het.met.de.keuze.van.het.gastgezin,.van.de.jeugdherberg,.
samenstelling.van.leerlingenteams,.enz 

o.Neem.foto’s.of.maak.filmpjes.zodat.je.na.afloop.collega’s,.leerlingen.en.ouders.kan.informeren.over.de.
partners.en.het.project 

o.Hou.collega’s.op.de.hoogte.van.je.bezoek.via.sociale.media,.zo.verhoog.je.hun.betrokkenheid .Toon.
daarbij.niet.enkel.foto’s.van.informele.momenten,.maar.ook.van.de.werkmomenten .Een.correct.beeld.
geven.van.het.voorbereidend.bezoek.voorkomt.vooroordelen 

NADIEN

o.Maak.een.verslag.van.het.bezoek.en.bezorg.het.voor.feedback.aan.de.partner(s) 

o.Breng.verslag.uit.op.de.eigen.school 

o.Beslis.of.je.met.deze.partner(s).in.zee.gaat 

o.Werk.de.subsidieaanvraag.verder.af.in.partnerschap 

Template 
checklist voor een  
voorbereidend bezoek
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Waarom?
Vandaag.de.dag.worden.de.uitgaven.van.de.school.nauwgezet.
opgevolgd .Zeker.de.factuur.van.leerlingenprojecten.worden.
serieus.onder.de.loep.gehouden .Heel.wat.scholen.kiezen.er.
dan.ook.voor.om.een.beurs.aan.te.vragen.bij.een.subsidiëren-
de.overheid.of.instantie .
In.deel.C.van.deze.Horizon.staat.een.overzicht.van.mogelijke.
subsidieprogramma’s 

Hoe?
Bepaal.eerst.of.het.gekozen.subsidieprogramma.wel.iets.voor.
jouw.project.is .Check.een.aantal.zaken.vooraleer.je.aan.het.
schrijven.gaat,.zoals.

•. past.het.projectidee.en.het.profiel.van.de.school.in.de.crite-
ria.van.de.subsidieaanvraag.zonder.te.veel.bochtenwerk?

•. is.wat.gevraagd.wordt.haalbaar.voor.de.school?
•. voldoet.de.school.en.het.project.aan.de.criteria.van.

het.subsidiereglement:.doelstelling.van.het.project,.
duur,.partnerkeuze,.enz 

•. is.er.cofinanciering.nodig?.Kan.de.school.deze.
garanderen?

•. heeft.de.school.voldoende.tijd.en.mankracht.om.het.
dossier.tijdig.rond.te.krijgen?

•. enz 

•. wat.is.de.deadline.voor.het.indienen.van.de.aanvraag?.En.is.
deze.haalbaar?

1.6.   Stel je subsidiedossier op
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• Schrijf een kwaliteitsvol dossier uit. Het.succes.van.je.
aanvraag.staat.of.valt.met.de.kwaliteit.van.je.aanvraagdos-
sier .Een.straf.projectidee.is.meestal.niet.voldoende.om.de.
subsidie. binnen. te. halen . Hoe. je. je. ideeën. in. een. dossier.
giet,.is.wat.bij.de.beoordeling.telt .Een.jury.kan.enkel.reke-
ning.houden.met.wat.op.papier.staat .
Enkele.aandachtspunten:
•. Zorg.ervoor.dat.de.aanvraag.consistent. is:.de.activitei-

ten. moeten. de. doelstellingen. weerspiegelen,. monden.
uit.in.de.voorziene.eindproducten,.enz .Een.consistente.
projectaanvraag.staat.immers.gelijk.aan.een.goed.door-
dachte.projectaanvraag 

•. Maak.het.de.jury.zo.makkelijk.mogelijk .Hoe?
•. Koppel.je.doelstellingen.aan.deze.van.het.subsidiepro-

gramma 
•. Maak.werk.van.de.leesbaarheid.van.je.dossier:

•. Steek. structuur. in. het. dossier,. bv . bullet. points,.
tussentitels,.enz 

•. Zorg.dat.er.een.duidelijke.lijn.of.opbouw.zit.in.de.
aanvraag 

•. De.verschillende.achtergronden.van.de.partners,.
de.verschillen.in.onderwijssystemen,.enz .zorgen.
ervoor.dat.bepaalde.terminologie.moet.omschre-
ven.worden .Maak.daarom.gebruik.van.coherente.
woordenschat.(gebruik.vb .de.terminologie.van.de.
subsidiërende.instantie).en.vermijd.afkortingen.of.
jargon .Soms.is.het.beter.iets.te.omschrijven.dan.
een. containerbegrip. te. gebruiken. dat. voor. ver-
warring. kan. zorgen,. bv . werken. rond. diversiteit:.
wat.betekent.dat.concreet.in.jouw.project?.

•. Onthou. dat. een. jury. enkel. leest. wat. op. papier. staat .
Laat.je.dossier.nalezen.door.een.externe,.een.‘kritische.
vriend’.en.vraag.of.hij/zij.begrijpt.waarover.het.gaat .

•. Kies.voor.een.betekenisvolle.titel,.waarmee.je.kort.aan-
geeft. waarover. je. project. gaat . Elementen. die. zo’n. titel.
kan.bevatten.zijn:.waarom.die.je.dit.project.(reden),.re-
sultaten.en.impact 

• Bereid de aanvraag goed voor. 
. Een. dossier. neerschrijven. betekent. dat. je. zowel. je. eigen.

perspectief. als. de. visie. van. je. geldschieter. in. de. gaten.
houdt . Subsidiërende. organisaties. en. overheden. steunen.
projecten.vanuit.eigen.doelstellingen.en.spelregels .Je.dos-
sier.moet.ook.voor.de.subsidieverstrekker. iets.opleveren .
Hou. bij. het. uitschrijven. van. je. dossier. dus. voldoende. re-
kening. met. doelstellingen,. prioriteiten,. verwachtingen. en.
terminologie.van.de.subsidiërende.overheid.of.organisatie .

• Dien je aanvraag op tijd in. en. zorg. ervoor. dat. je. alle.
formele.verplichtingen.in.orde.brengt .Check.daarom.nog.
eens.met.de.regelgeving.of.je.alle.gevraagde.documenten.
ingevuld.en.opgestuurd.hebt .

•. Is.je.projectaanvraag.goedgekeurd,.lees.dan.zeer.goed.het.
contract.met.alle.contractuele.verplichtingen .Zorg.ervoor.
dat. je. duidelijk. weet. welke. bewijsvoering. je. moet. in. orde.
brengen,. hoe. je. je. budget. moet. bewijzen,. op. welke. ma-
nier.je.het.logo.van.de.subsidiërende.organisatie/overheid.
moet.weergeven.op.de.communicatiekanalen,.enz 

ONDERSTEUNING
De.vragen.die.gesteld.worden.in.een.aanvraag-
formulier.voor.subsidiëring.zijn.niet.altijd.voor.
iedereen.duidelijk .Via.onderstaande.link.vind.je.
handleidingen.bij.diverse.subsidiedossiers 
www ryckevelde be/nl/europa_beleven/onder-
steuning/handleidingen_aanvraagformulie-
ren-313 html

Tips
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‘Wat.zijn.de.ingrediënten.voor.een.kwaliteitsvol.grensoverschrij-
dend.project?’.is.de.hamvraag.van.dit.deel .We.gaan.op.zoek.

naar.algemene.tips.die.gelden.voor.elk.type.project.en.be-
kijken.concrete.do’s.and.dont’s.per.projectsoort .

2. Tips voor de uitvoering van het project

Tips
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Waarom?
Eén.‘gouden. regel’. voor. een. kwaliteitsvol. project. bestaat. er.
niet . Uit. ervaring. en. goede. praktijkvoorbeelden. weten. we.
dat. er. echter. een. aantal. basisbeginselen. zijn. die. je. project.
aanzienlijk. versterken . Zorg. vooral. dat. je. de. essentie. van.
een. grensoverschrijdend. project. niet. uit. het. oog. verliest:..
samen-werken . Dit. impliceert. dat. je. samen. aan. eenzelfde..
thema. werkt,. dat. er. een. continue. interactie. is. tussen. de..
partners. en. dat. je. doelgericht. werkt. aan. een. bepaald. eind-
resultaat .

 

2.1. Algemene tips
2 1 1 .. Kernelementen
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•. Werk.rond.een.centraal thema 
. Stel.een.centraal. thema.voorop.waarrond.gewerkt.wordt .

Dat.thema.is.een.soort.kapstok,.een.structuur.waaraan.je.
alle.activiteiten.ophangt .Voor.de.doelgroep.en.de.buiten-
wereld.vormt.het.een.rode.draad,.wat.het.project.heel.her-
kenbaar.maakt.en.richting.geeft 

. Enkele.aandachtspunten:
•. Zorg.ervoor.dat. je.het.thema.kan.integreren.in.het.cur-

riculum.van.de.leerlingen.of.in.het.beleid.van.de.school .
Als.het.project.geïntegreerd.is.in.datgene.waar.je.al.mee.
bezig.bent,.zal.de.motivatie.duurzamer.zijn .

. Voor.leerlingenprojecten.kan.het.interessant.zijn.om.een.
thema. te. kiezen. waarmee. je. vakoverschrijdend. aan. de.
slag.kunt .Op.die.manier.kan.je.de.projectactiviteiten.in-
tegreren.in.diverse.vakken.en.het.project.zo.inbedden.in.
leerstof.die.sowieso.tot.het.curriculum.behoort 

. Voor.projecten.op.het.niveau.van.de.school.werk.je.best.
vanuit.een.bepaalde.nood,.een.uitdaging.of.prioriteit.van.
de. school . Deze. themakeuze. kan. bijvoorbeeld. bepaald.
worden.door.een.verslag.van.de.doorlichting,.een.priori-
teit.die.voortvloeit.uit.het.kwaliteitsbeleid.van.de.school,.
een.uitdaging.waarvoor.de.school.geplaatst.wordt,.zoals.
het.M-decreet,.enz 

•. Bepaal. het. thema. in. samenspraak. met. de. partners. of.
zoek. partners. die. rond. hetzelfde. thema. willen. werken .
Een.gemeenschappelijk.gekozen.thema.verhoogt.de.be-
trokkenheid.van.alle.partners .

. Werk. je. een. leerlingenproject. uit,. betrek. de. leerlingen.
dan.ook.bij.de.brainstorm.over.het.thema .Dat.verhoogt.
hun.betrokkenheid,.geeft.je.inspiratie.en.zorgt.ervoor.dat.
het.thema.dicht.bij.hun.leefwereld.en.interessesfeer.ligt .
Hoe. enthousiaster. de. leerlingen. aan. de. slag. gaan,. hoe.
meer.slaagkansen.het.project.heeft .

. Voor. projecten. op. schoolniveau. vertrek. je. best. van..
informatiebronnen.van.de.school.die.uitdagingen.bloot-.
leggen 

•. Het.centrale.thema.is.best.breed.genoeg,.zodat.je.er.een.
langere.tijd.kan.rond.werken .Het.zorgt.er.ook.voor.dat.je.
met.subthema’s.kan.werken.en.je.zo.een.duidelijke.op-
bouw.in.het.project.kan.steken .
Bijvoorbeeld:.

•. water:.1 .water.in.ons.dagelijks.leven,.2 .water.in.de.
natuur,.3 .water.en.vervuiling 

•. ICT-beleid:. 1 . hoe. nieuwe. mediatools. integreren. in.
de. klaspraktijk?. 2 . hoe. een. beleid. uitwerken. rond.
het.gebruik.van.iPads.in.de.klaspraktijk?

•. Kies.een.thema.dat.niet.té.breed.is,.maar.baken.het.af .
Een.te.beperkt.thema.werkt.na.verloop.van.tijd.dan.weer.
demotiverend .

•. Geef.het.project.een.aantrekkelijke.titel,.waarin.het.the-
ma.vervat.zit.en.dat.enthousiasmerend.is .

Enkele.voorbeelden.van.thema’s:

Leerlingenproject
•. ondernemerschap
•. ecologie/klimaat/milieu
•. erfgoed
•. kunst
•. storytelling
•. Europees.burgerschap
•. oorlog.en.vrede

Project.op.schoolniveau
•. talentmanagement
•. outdoor.learning
•. team-teaching
•. early.language.learning
•. leiderschap
•. diversiteit
•. het.welbevinden.op.school

Tips
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•. Zorg.voor.continue.interactie 
. Eén. van. de. belangrijkste. aanbevelingen. die. we. kunnen.

meegeven,. is. het. principe. van. ‘actie-reactie’ . De. essen-
tie. van. een. grensoverschrijdend. project. is. immers. sa-
men-werking .

. Vaak. merken. we. dat. scholen. heel. veel. activiteiten. doen.
op.de.eigen.school.en.de.andere.school.daarover.informe-
ren .Elkaar. informeren. is.niet.hetzelfde.als.ergens.samen.
doelgericht.aan.werken .Om.een.grensoverschrijdend.pro-
ject.echt.te.laten.werken,.gebruik.je.best.methodieken.die.
ervoor. zorgen. dat. de. partnerscholen. elkaar. uitdagen. om.
te.reageren .Een.methode.is.immers.niets.anders.dan.een.
goed. werkende,. geëxpliciteerde. aanpak . Elkaar. uitdagen,.
motiveert.en.geeft.dynamiek.aan.het.project .

Enkele.voorbeelden:

Methodieken.voor.leerlingenprojecten
•. nieuwe.mediatools:.zie.bv .

www ryckevelde be/nl/europa_beleven/tools-102 html.
of.www taccle eu 

•. een.wedstrijd
•. een.schattenjacht,.bv .via.Google.maps
•. de.methode.van.‘de.grootste   ’..

(Europese.wetenschapper,.kunstenaar,.politicus,.enz )
•. een.gemeenschappelijk.verhaal,.theaterstuk,.….schrijven
•. een.quiz
•. een.video.met.vragen,.recepten,.opdrachten,.…
•. elkaars.ecologische.voetafdruk.meten.en.er.uitdagingen.

aan.koppelen.om.deze.te.verminderen
•. samen.een.top.10.van.favoriete.muziek.opstellen.met.he-

dendaagse.en.traditionele.muziek

Methodieken.voor.projecten.op.schoolniveau
•. het.vergelijken.van.cijfermateriaal.
•. enquêtes,.die.gelijkaardig.zijn.voor.alle.partnerscholen
•. gespreksgroepen.al.dan.niet.internationaal,..

bv .via.Skype,.Google.Hangout.of.Oovoo
•. stellingen.die.moeten.becommentarieerd.worden
•. het.opzoeken.en.aantrekken.van.externe.expertise..

(bv .uit.het.bedrijfsleven).
•. videomontages.met.situatieschetsen
•. 360°. feedback:. evalueert. iemands. competenties. en.

geeft. objectieve. en. eerlijke. feedback. van. collega’s,. ou-
ders,.leerlingen.of.directie

•. design. thinking:. helpt. om. innovatieve. en. mensgerichte.
oplossingen.te.ontwikkelen.voor.diverse.uitdagingen.en.
problemen

•. project.meetings.rond.een.bepaald.deelthema

•. Werk.naar.een.eindproduct.toe 
.. Werk. met. alle. betrokkenen. aan. een. gezamenlijk. eindpro-

duct.dat.aansluit.bij.het.projectthema .
. Over.de.grenzen.heen.aan.een.gemeenschappelijk.product.

werken,.geeft.het.project.een.duidelijk.doel.en.dynamiek .
Een. ideaal. eindproduct. bevat. elementen. van. de. verschil-
lende.landen.die.betrokken.zijn.in.het.project .Het.is.boven-
dien.geen.doel.op.zich,.maar.vloeit.voort.uit.de.projectacti-
viteiten 

. Een.eindproduct.kan.diverse.vormen.aannemen.en.zowel.
materieel.als. immaterieel.zijn .Een.materieel.eindproduct.
kan.ook.een.belangrijke.rol.spelen. in.de.disseminatie,.vb .
een. handboek . Dit. handboek. voorstellen. tijdens. een. eve-
nement.en.verder.promoten,.zorgt.voor.een.grotere.impact.
van.de.resultaten.van.het.project 

. Bij.immateriële.eindproducten.gaat.het.eerder.om.een.ef-
fect.dat.het.project.heeft.op.een.bepaalde.doelgroep,.bv .
jongeren. die. gezonder. gaan. leven,. leerkrachten. hebben.
sterkere.vaardigheden.in.het.werken.met.iPads.in.de.klas,.
er.wordt.minder.gepest.op.school.of.er.is.een.beter.leer-.of.
samenwerkingsproces 

Enkele.voorbeelden:

Materiële.eindproducten
•. een.app.met.een.voorstelling.van.de.stad.in.2050:.

mobiliteit,.wonen,.enz 
•. een.boek.met.een.gemeenschappelijk.verhaal
•. een.tentoonstelling.met.kunstwerken.die.de.leerlingen.

maakten.rond.oorlog.en.vrede
•. een.website.van.de.mini-ondernemingen.die.opgezet.

werden.tijdens.het.project
•. een.charter.met.aanbevelingen.voor.politici.over.

privacybescherming.van.jongeren
•. een.boek.met.goede.praktijken.rond.motiverende.

werkvormen.voor.vreemde.talenonderwijs
•. een.speel-.en.leerrijke.speelplaats
•. een.energiezuinige.school
•. een.toolbox.met.lesmateriaal.om.de.lessen.wiskunde.

praktischer.aan.te.pakken

Immateriële.eindproducten.(of.effecten)
•. een.school.waar.de.leerprestaties.van.de.leerlingen.

hoger.liggen,.dankzij.een.gezondere.levensstijl
•. een.school.met.minder.voortijdig.schoolverlaters
•. een.school.waar.het.welbevinden.van.de.leerlingen.

groter.is
•. leerlingen.die.overtuigd.zijn.van.het.belang.en.

gemotiveerd.zijn.voor.het.leren.van.vreemde.talen.
•. leerkrachten.die.de.principes.van.team-teaching.onder.

de.knie.hebben
•. een.school.met.een.sterker.leiderschap
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Waarom? 
Kwaliteitsvol.management.is.een.belangrijk.aspect.in.het.re-
aliseren.van.een.kwaliteitsvol.project .Afspraken.die.voor.ie-
dereen.duidelijk.zijn.en.die.door.iedereen.opgevolgd.worden,.
zijn.immers.de.basis.voor.een.goede.samenwerking .Of.zoals.
het.cliché.zegt:.‘goede.afspraken.maken.goede.vrienden’ .
Projectmanagement.gaat.over.het.coördineren.(ervoor.zor-
gen.dat.alle.partners.weten.wat.van.hen.verwacht.wordt.en.
zorgen.dat.ze.de.afspraken.uitvoeren.zoals.afgesproken).van.
een. project. (een. reeks. activiteiten. om. een. bepaalde. doel-
stelling,.een.bepaald.effect.te.creëren.binnen.een.bepaalde.
periode) .
Project.management.bestaat.uit.diverse.onderdelen,.zoals

•. planning.en.timing
•. een.duidelijke.taakverdeling
•. inhoudelijke.opvolging
•. administratieve.opvolging
•. financiële.opvolging

Deze. aspecten. van. projectmanagement. staan. niet. los. van.
elkaar,.maar.zijn.onderling.verbonden .

 
•. Goed.projectmanagement.staat.of.valt.met.een.duidelijke.

planning en timing..Ook.hier.geldt.een.eeuwenoud.cliché:.
‘goed.begonnen,.is.half.gewonnen’,.aangezien.planning.en.
timing. gaan. over. de. voorbereiding. van. het. project. en. de.
continue.opvolging.en.bijsturing.ervan .

. De.planning.bestaat.onder.meer.uit:
•. planning.van.de.inhoud
•. planning.van.de.taakverdeling.en.onderlinge.

communicatie 
•. planning.van.de.communicatie.over.het.project.en.de.

resultaten.en.effecten.ervan 
•. planning.van.de.financiële.en.administratieve.zaken 

. Daartoe. wordt. best. een. draaiboek. of. werkplan. opgesteld.
met.een.overzicht.van.de.geplande.activiteiten,.met.daar-
aan.gekoppeld.een.duidelijke.timing.en.duur.van.de.activi-
teiten .De.activiteiten.kunnen.zowel.binnen.de.eigen.school.
als. tijdens. ontmoetingsmomenten. (vb . overlegvergade-
ringen. met. de. partners,. een. kijkstage. voor. leerkrachten,.
uitwisseling. van. leerlingen). plaatsvinden . Ook. het. pro-
jectwerk,.zoals.verslaggeving.of.vergaderingen.van.de.Eu-
ropese. cel. op. de. eigen. school,. wordt. best. opgenomen. in.
het.draaiboek .

. Daarnaast.geef.je.er.ook.in.aan.op.welke.manier.je.binnen.
het.partnerschap.communiceert.rond.die.activiteit,.wie.er.
de.eindverantwoordelijkheid.over.heeft.en.welk.budget.er.
voor.nodig.is .

. Planning.eindigt.niet.bij.de.voorbereiding.van.het.project,.
maar. moet. in. de. loop. van. het. project. voortdurend. bijge-
schaafd.en.aangepast.worden .De.kwaliteitscirkel.van.De-
ming.of.Plan-Do-Check-Act.(PDCA).kan.hiervoor.een.han-
dig.hulpmiddel.zijn .Het.is.een.cyclische.methode,.waarbij.
continu.gewerkt.wordt.aan.het.versterken.van.de.kwaliteit 

•. Plan:.maak.een.draaiboek.voor.het.project 
•. Do:.voer.de.geplande.activiteiten.uit .
•. Check:.volg.de.resultaten.van.de.activiteiten.op.en.

meet.of.je.de.vooropgestelde.doelstellingen.bereikt 
•. Act:.onderneem.actie.om.de.resultaten.te.verbeteren 

. Andere.tools.voor.kwaliteitsontwikkeling:..
www onderwijskwaliteit be/instrumenten pdf 

2 1 2 . Project.management

Tips
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•. Maak.goede.afspraken.over.de.samenwerking tussen de 
partners..Om.een.goede.en.efficiënte.samenwerking.te.re-
aliseren.tussen.de.partners.worden.er.ook.best.duidelijke.
afspraken. gemaakt. rond. de. onderlinge. taakverdeling. en.
communicatie 

. In. een. ideaal. project. wordt. een. project. getrokken. door.
een. sterke. coördinator,. nemen. alle. partners. verantwoor-
delijkheid. op. en. zijn. de. taken. evenwichtig. verdeeld . Er.
zijn. immers.heel.wat.taken.en.die.mogen.gerust.over.alle.
schouders. gedeeld. worden . Bovendien. is. een. taakverde-
ling.ook.een.manier.om.de.know-how.binnen.het.project.en.
de.verantwoordelijkheid.te.delen.en.om.de.continuïteit.te.
verzekeren,.mocht.de.coördinator.plots.uitvallen 

. Voorbeelden. van. taken. die. een. coördinator. best. op. zich.
neemt,.zijn:
•. aansturen.van.het.project.team./.partnerschap
•. aansturen.van.de.ontwikkeling.van.het.eindproduct
•. monitoring.en.evaluatie
•. administratieve.eindverantwoordelijkheid
•. promoten.van.het.project

. Voorbeelden. van. taken. die. de. partner(s). op. zich. kunnen.
nemen,.zijn:
•. zorgen.voor.een.grote.betrokkenheid.binnen.het.eigen.

schoolteam
•. opvolging.van.de.planning
•. eindverantwoordelijkheid.opnemen.rond.deeltaken,.

zoals.realiseren.van.een.projectwebsite.of.collega’s.
wegwijs.maken.in.nieuwe.methodieken 

. Een. essentieel. onderdeel. van. goed. projectmanagement.
is.duidelijke.afspraken.maken.over.de.onderlinge.commu-
nicatie.tussen.de.partners .De.afstand.tussen.de.partner-
scholen.zorgt.ervoor.dat.het.enthousiasme.voor.het.pro-
ject.snel.kan.verminderen .Daarnaast.kunnen.cultuur-.en.
taalverschillen. ervoor. zorgen. dat. er. snel. misverstanden.
ontstaan,. zeker. door. de. vaak. virtuele. communicatie . Het.
is.dus.een.goed.idee.om.te.plannen.wanneer.en.hoe.je.gaat.
communiceren .Regelmatige.communicatie.houdt.de.vlam.
brandende 

. Enerzijds. plan. je. communicatie. in. via. digitale. commu-
nicatietools . Het. aanbod. is. eindeloos:. digitale. platforms.
(bv . eTwinning),. videoconferencing. (bv . Skype,. Google.
Hangout) .Een.overzicht.van.veelgebruikte.tools.vind.je.via.
http://www ryckevelde be/nl/europa_beleven/tools-102 
html .

. Anderzijds.ontmoet. je.elkaar.ook. in. levende. lijve,.bijvoor-
beeld.tijdens.een.projectmeeting,.om.het.project.op.te.vol-
gen .Enkele.aandachtspunten.daarbij.zijn:
•. leg. vooraf. een. duidelijke. agenda. vast. en. communiceer.

die.vooraf.naar.alle.aanwezigen 
•. zorg.ervoor.dat.alle.deelnemers.beschikken.over.de.no-

dige.projectinformatie.en.het.initiële.projectvoorstel 
•. maak.tijdens.de.meeting.gebruik.van.diverse.methodie-

ken.om.de.dynamiek.er.in.te.houden.en.lange,.saaie.ver-
gaderingen.te.vermijden 

•. besteed.voldoende.tijd.aan.contractuele.zaken 
•. vraag.expliciet.naar.toestemming.over.bepaalde.zaken,.

bv . afspraken. over. de. realisatie. van. het. eindproduct,.
goedkeuring.van.het.eindverslag,.enz 

•. zorg.ervoor.dat.er.regelmatig.gelachen.wordt.en.dat.de.
sfeer.goed.zit 

•. vermeld.in.het.verslag.van.de.vergadering.de.gemaakte.
afspraken:.wie,.doet.wat,.tegen.wanneer .

. Toch.is.er.1.gouden.regel.om.de.samenwerking.tussen.alle.
partners. vlot. te. laten. verlopen:. communiceer. open. en.
wees flexibel 

. Maak.daarnaast.ook.duidelijke.afspraken.over.het.project.
binnen.de.school .Een.vaak.gestelde.vraag.is.bijvoorbeeld:.
wat.met.vervanging.van.leerkrachten.die.naar.het.buiten-
land. gaan?. Hier. gelden. de. gewone. vervangingsregels . In.
geval.van.vragen.hierover.neem.je.best.contact.op.met.je.
werkstation 

.

.
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•. Besteed.de.nodige.tijd.aan.de.inhoudelijke opvolging.van.
het.project.door.middel.van.monitoring.en.evaluatie .Door.
monitoring.ga.je.na.of.de.projectdoelstellingen.bereikt.wor-
den .Bij.evaluatie.wordt.de.kwaliteit.van.de.activiteiten.en.
resultaten.(materieel.en.immaterieel).onder.de.loep.geno-
men . Monitoring. en. evaluatie. gaan. met. andere. woorden.
over.de.kwaliteitszorg.van.je.project .Een.handige.tool.voor.
kwaliteitszorg.is.de.kwaliteitscirkel.van.Deming.(zie.‘plan-
ning.en.timing’) 

. Monitoring.gaat.dus.over.het.opvolgen.of.de.doelstellingen.
bereikt.worden .Zoals.eerder.aangegeven.beogen.de.doel-
stellingen.een.bepaalde.verandering .Zo.wil.je.bijvoorbeeld.
de. motivatie. van. leerlingen. voor. het. leren. van. vreemde.
talen. verhogen,. of. dat. de. leerlingen. een. attitude. van. on-
dernemerszin. ontwikkelen,. of. dat. de. school. een. digitale.
school.wordt 

. Het.project.moet.met.andere.woorden.effect.hebben .Om.
te.meten.of.je.het.gewenste.effect.bereikt,.stel.je.best.indi-
catoren.voorop.om.die.verandering.te.meten .Die.kunnen.
kwantitatief..of.kwalitatief.zijn .

. Er.zijn.diverse.tools.om.te.meten.of.je.het.gewenste.effect.
bereikt.en.dus.impact.hebt,.zoals.
•. nul-.en.eindmeting
•. testen,. bv . rond. ondernemerscompetenties,. milieuzorg.

op.school,.enz 
•. bevragingen.bij.de.doelgroep
•. interviews
•. klasobservaties

. Voorbeelden. van. kwantitatieve. indicatoren. (aantallen. en.
percentages):.
•. aantal.deelnemers.aan.het.project:.aantal.leerlingen.en.

leerkrachten 
•. facts.and.figures.over.de.projectwebsite:.aantal.bezoe-

kers,.updates,.verwijzingen,.enz 
•. aantal.‘likes’.en.reacties.op.Facebook.en.Twitter
•. aantal.vergaderingen.met.partners.of.met.de.Europese.

cel
•. aantal.aanwezigen.op.een.train-de-trainers.sessie
•. bereik.van.de.eindproducten
•. media.bereik:.aantal.artikels.in.gespecialiseerde.media,.

aantal.nieuwsbrieven,.enz 

Voorbeelden.van.kwalitatieve.indicatoren:.
•. toegenomen.ondernemerszin.bij.de.leerlingen
•. toegenomen.motivatie.van.de.leerlingen.voor.het.vak.

wiskunde
•. een.grotere.aandacht.van.leerkrachten.voor.het.welbe-

vinden.van.de.leerlingen
•. minder.pestgedrag
•. feedback.van.buitenaf:.interesse.en.vragen.van.andere.

scholen.over.het.project
•. feedback.van.gebruikers,.stakeholders,.beleidsmakers.

en.andere.betrokkenen
•. impact.van.het.project.op.regionaal,.nationaal.of.Euro-

pees.beleid

. Bij.evaluatie.gaat.het.over.de.kwaliteit.van.de.activiteiten,.
de.resultaten.en.het.gehele.project .Evalueren.van.de.acti-
viteiten.en.het.hele.project.doe. je.best.met.de.betrokken.
doelgroepen. binnen. de. eigen. school:. de. leerlingen,. leer-
krachten.en.directie,.de.Europese.cel,.de.ouders,.stakehol-
ders,.betrokken.partnerorganisaties,.enz .Daarnaast.evalu-
eer.je.ook.met.de.buitenlandse.partners 

. Afhankelijk. van. de. doelgroep. ga. je. op. zoek. naar. een. ge-
schikte.methode.om.te.evalueren .Voor. leerlingen.van.de.
basisschool.kunnen.smileys.een.goede.manier.zijn.om.te.
peilen.naar.de.mening.van.de.kinderen,.voor.de.ouders.kan.
het.gaan.om.een.schriftelijke.bevraging 

. Enkele.voorbeelden.van.evaluatiemethodieken:
•. online.bevraging.via.Google-forms.van.de.leerkrachten.

die.meewerkten.aan.het.project
•. een.klasgesprek.met.de.leerlingen.die.op.uitwisseling.

gingen
•. een.open.gesprek.binnen.de.Europese.cel
•. de.6.denkhoeden.van.Edward.De.Bono
•. een.evaluatiefiche
•. interviews:.face-to-face,.virtueel,.per.telefoon
•. de.tijdlijnmethode
•. www mice-t net
•. www i-probenet net/start html.

. Meer.voorbeelden.van.methodieken.voor.evaluatie.vind.je.
via. www ryckevelde be/nl/europa_beleven/tools/evalua-
tietools-104 html .
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•. Maak.werk.van.de.administratieve opvolging.van.je.pro-
ject 

. De.administratieve.opvolging.van.het.project.heeft.in.eer-
ste.instantie.te.maken.met.de.opvolging.van.het.contract.
met. de. subsidiërende. overheid. of. organisatie . Daarvoor.
bekijk.je.best.de.projectcyclus:.Wanneer.moeten.welke.do-
cumenten. ingediend. worden?.Zijn. er. infosessies. door. de.
subsidieverstrekker?. Aan. welke. andere. contractuele. ver-
plichtingen.moet.voldaan.worden?.

. Daarnaast.moet.ook.de.projectdocumentatie.bijgehouden.
worden .Niet.alleen.voor.de.subsidieverstrekker,.maar.ook.
voor.de.partners .Het.gaat.hierbij.om.de.projectaanvraag,.
verslagen. van. de. meetings,. van. evaluaties,. interim-. en.
eindverslagen,. enz . Deze. informatie. kan. best. gebundeld.
worden.op.een.gemeenschappelijk.platform,.zodat.de.part-
ners.over.alle.informatie.beschikken 

•. Maak.werk.van.de.financiële opvolging.van.het.project 
. Indien.je.subsidiëring.ontvangt.voor.een.project,.dan.ver-

wacht. de. subsidiërende. overheid. of. organisatie. dat. de.
beurs.op.een.correcte.manier.beheerd.en.besteed.wordt .
Hou.daarbij.volgende.aandachtspunten.voor.ogen:
•. maak.goede.afspraken.met.de.dienst.boekhouding.van.

de.school:.
•. leg.hen.beknopt.de.inhoud.van.het.project.uit 
•. leg.hen.uit.wanneer.de.subsidie.gestort.wordt:.

welk.deel.ontvangt.de.school.bij.ondertekening.van.
het.contract.en.welk.deel.na.goedkeuring.van.het.
eindverslag 

•. vraag.hen.welke.bewijsvoering.ze.nodig.hebben 
•. bespreek.of.er.een.aparte.rekening.voorzien.wordt.

voor.grensoverschrijdende.projecten 
•. lees.het.contract.van.de.subsidiërende.overheid.of.

organisatie.grondig.en.bekijk.welke.bewijsvoering.moet.
bijgehouden.worden.om.het.budget.te.verantwoorden .
Dit.kan.anders.zijn.dan.wat.de.dienst.boekhouding.van.
de.school.verwacht 

•. hou.van.bij.het.begin.van.het.project.de.financiële.docu-
menten.en.verslagen.bij 

•. maak.goede.afspraken.met.de.partners.over.het.budget .
Daarvoor.zijn.verschillende.systemen.mogelijk,.zoals
•. bij.een.bezoek.aan.een.partnerland.betaalt.de.

ontvangende.school.alle.kosten.voor.de.ontvangst .
De.bezoekende.school.doet.hetzelfde.bij.een.tegenbe-
zoek 

•. bij.een.bezoek.aan.een.partnerland.betaalt.de.ont-
vangende.school.alle.kosten,.en.stuurt.na.afloop.een.
factuur.met.alle.gemaakte.kosten.voor.de.partner .Bij.
tegenbezoek.past.men.een.gelijkaardige.procedure.
toe 

•. bij.een.bezoek.aan.een.partnerland.betaalt.de.ont-
vangende.school.niets .De.bezoekende.school.betaalt.
voor.elk.onderdeel.van.het.programma.meteen .Idem.
voor.het.tegenbezoek 

•. maak.goede.afspraken.met.de.directie.en.de.Europese.
cel 

•. maak.een.begroting.op.voor.het.project.en.ga.na.of.
de.verkregen.subsidie.volstaat.of.als.er.cofinancie-
ring.moet.voorzien.worden 

•. bespreek,.in.geval.van.uitwisselingen.voor.leer-
lingen,.hoeveel.ze.moeten.betalen.en.of.er.extra.
inkomsten.geworven.worden,.bv .via.sponsoring,.
acties.door.de.leerlingen,.enz 

•. maak.afspraken.over.mobiliteiten.van.leerkrachten:.
ontvangen.de.betrokken.leerkrachten.cash.geld.
voor.hun.verblijf.in.het.partnerland?.Of.schieten.ze.
zelf.eerst.alles.voor?.Moeten.ze.bepaalde.bewijzen.
bijhouden?
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•. Maak.een.plan.op.voor.de.communicatie over het pro-
ject tijdens.het.project.en.over.de.resultaten.en.effecten.
ervan.aan.het.einde.van.het.project 

. Wie.een.grensoverschrijdend.project.realiseert,.communi-
ceert.tijdens.het.project.op.twee.niveaus.over.het.project:.
binnen.de.eigen.school.en.naar.externen,.zoals.de.pers,.an-
dere.scholen.of.onderwijskoepels .

Voorbeelden.van.communicatie.binnen.de.eigen.school:
•. via. de. communicatiekanalen. van. de. school:. website,.

schoolkrantje,.digitaal.leerplatform,.enz 
•. via.een.projecthoek:.een.plaats.op.school.waar.o m .fo-

to’s.en.resultaten.van.het.project.getoond.worden 
•. via. projectactiviteiten:. ouders. die. fungeren. als. gastge-

zinnen,.collega’s.die.uitgenodigd.worden.voor.een.recep-
tie.bij.ontvangst.van.een.buitenlandse.delegatie,.enz 

Voorbeelden.van.communicatie.naar.externen:
•. uitleg.over.de.voortgang.van.het.project.binnen.verga-

deringen.van.de.scholengroep.of.scholengemeenschap 
•. informatieberichten.naar.onderwijskoepels,.pedagogi-

sche.begeleidingsdiensten,.enz 
•. persberichten.in.lokale,.algemene.en.gespecialiseerde.

media
. Enkele.aandachtspunten.daarbij:

•. informeer.pers.en.media.vóór,.tijdens.en.na.afloop.
van.de.projectactiviteiten 

•. hou.rekening.met.de.nieuwswaarde .Denk.na.over.wat.
je.boodschap.precies.is .

•. maak.een.persbericht.met.daarin:.
•. een.beknopte.samenvatting.van.het.project,.de.

doelgroep.waarmee.je.werkt,.anekdotes,.foto’s,.
statistieken,.enz 

•. je.boodschap:.wat.wil.je.vertellen.in.het.persbe-
richt.(nieuwswaarde)?

•. plaats.je.daarbij.in.de.schoenen.van.de.journalisten:.
waarom.zouden.zij..geïnteresseerd.zijn.in.jouw.pro-
ject?

•. communiceer.je.project.in.de.virtuele.wereld.en.doe.dat.
op.regelmatige.basis,.bijvoorbeeld.via.een.eigen.project.
website,.blog.of.sociale.media,.zoals.Facebook,.Youtube,.
Twitter 

.

. Zowel. binnen. als. buiten. de. school. communiceer. je. naar.
diverse.doelgroepen .Maak.een.duidelijk.overzicht.van.de.
doelgroepen. die. je. wil. informeren. over. het. project,. zoals.
leerlingen,. collega’s,. schoolbesturen,. enz . Geef. per. doel-
groep.aan.welke.boodschap.of.inhoud.je.wil.communiceren.
en.hoe.en.wanneer.je.dat.gaat.doen .Op.die.manier.ontwik-
kel.je.een.communicatieplan.voor.het.project .Hou.daarbij.
telkens.de.vraag.‘what’s.in.it.for.them?’.voor.ogen:.waarom.
zou.die.doelgroep.geïnteresseerd.zijn.in.het.project? 

. Je. project. communiceren. betekent. je. project. zichtbaar.
maken.voor.een.ruim.publiek .Daarom.kan.het.de.moeite.
waard.zijn.om.na.te.denken.over.een.visuele.identiteit.voor.
het.project .

. Enkele.mogelijkheden.zijn:
•. ontwerp. een. logo,. ingebed. in. een. consistente. huisstijl.

met.specifieke.kleuren,.lettertype.en.bepaald.fotomate-
riaal.dat.de.‘look.and.feel’.van.je.project.weergeeft 

  logo: creative minds 

•. een. inspirerende. en. betekenisvolle. titel,. met. eventueel.
een.ondertitel.die.de.doelstelling.van.het.project.uitlegt 

•. creëer. communicatiedragers. of. promotiemateriaal,. zo-
als.publicaties,.briefpapier.of.T-shirts .Vermeld.de.naam.
van.je.school.en.partners.op.dit.materiaal,.maar.ook.de.
subsidieverstrekkers.en/of.andere.sponsors .Meestal. is.
dit.een.contractuele.verplichting,.maar.het.kan.ook.een.
manier. zijn. om. de. kwaliteit. van. je. project. in. de. verf. te.
zetten 

. Maak.ook.een.plan.op.voor.de.communicatie.over.de.resul-
taten.en.effecten.ervan.aan.het.einde.van.het.project,.zie.
‘deel.4 .Na.het.project’ 
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VOOR.LEERLINGEN

2 2 1 .Virtuele.projecten.voor.leerlingen.

Wat? 
In.dit.soort.projecten.werken.de.leerlingen.internationaal.sa-
men.zonder.de.klas.te.verlaten 

2.2.   Tips per projecttype 
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•. Maak het project visueel.op.school 
. Omdat. er. geen. ontmoeting. plaatsvindt. tussen. de. leerlin-

gen.moet.de.verbondenheid.tussen.de.partnerscholen.op.
een.andere.manier.tot.stand.komen .Teamspirit.opbouwen.
over.de.grenzen.heen.kan.door.het.project.visueel.te.ma-
ken . Enkele. ideeën. om. de. aanwezigheid. van. partner(s).
zichtbaar.te.maken:
•. Ontwerp. een. projectlogo . Bij. de. start. van. het. project.

ontwerpen.de.leerlingen,.elk.in.eigen.land,.een.logo .Een.
internationale.jury.kiest.het.beste.logo,.dat.doorheen.het.
hele.project.gebruikt.wordt.om.het.project.herkenbaar.te.
maken .Het.kan.geplaatst.worden.op.briefpapier,.T-shirts.
en.in.e-mails .Zo.creëer.je.meteen.een.visuele.identiteit.
voor.je.project 

•. Creëer.een.‘internationaliseringshoek’.op.school .In.deze.
‘hoek’.worden.materialen.getoond.die.in.de.loop.van.het.
project.ontwikkeld.werden,.foto’s.van.allerlei.activiteiten.
of.een.kaart.met.aanduiding.van.de.partnerland(en) 

•. Andere.ideeën.zijn:.hang.een.vlag.uit.als.er.materiaal.van.
de. partner(s). aankomt. of. als. er. een. dag. rond. het. pro-
ject.gewerkt.wordt,.maak.een. levensgrote.mascotte.en.
plaats.die.op.een.zichtbare.plaats.en.organiseer.een.pro-
jectdag ..

Tips
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•. Communiceer regelmatig .
. Binnen. dit. soort. projecten. werken. de. leerlingen. niet. toe.

naar. een. real-life. ontmoeting .Zoek. dus. andere. manieren.
om.het.vuur.brandende.te.houden .Dat.kan.door.regelmatig.
te. communiceren . Maak. daarvoor. een. concrete. planning.
op,.met.duidelijke.afspraken.wanneer.waarover.gecommu-
niceerd.wordt .Bepaal.zelf.een.regelmaat.op.basis.van.jouw.
verwachtingen.en.de.doelgroep.waarmee.je.werkt .Zorg.er.
vooral.voor.dat.de. leerlingen.enthousiast.en.gemotiveerd.
blijven 

....
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•. Vergelijken.staat.centraal 
. Ook. in. dit. soort. projecten. staat. samen-werken. centraal,.

ook.al.ontmoeten.de.leerlingen.elkaar.niet.in.levende.lijve .
Om. te. kunnen. samenwerken. moet. er. een. gemeenschap-
pelijk. thema. zijn. waarrond. gecommuniceerd. wordt. en.
waarbij. kan. vergeleken. worden . De. invalshoeken. kunnen.
verschillen,.de.inhoud.niet .

•. Geef.je.project.een.duidelijk.concept 
. Een.concept.geeft.je.project.een.extra.dimensie,.geeft.het.

een. verhaal . Op. die. manier. wordt. het. voor. de. leerlingen.
veel. duidelijker. waar. er. naartoe. gewerkt. wordt. en. maakt.
het. het. project. aantrekkelijker . Een. verhaal. werft. makke-
lijker . Bovendien. versterkt. het. de. consistentie. tussen. de.
activiteiten.in.het.project 
Een.voorbeeld.van.een.concept.voor.het.basisonderwijs:.
•. Jolly.Roger,.een.project.over.waarden:.de.kinderen.krij-

gen.de.taak.om.de.slechte,.luie,.asociale,.dikke.piraat.Jol-
ly.Roger.te.veranderen.in.een.goede,.actieve,.sociale.en.
fitte.piraat.d m v .concrete.opdrachten 

•. The.Little.Prince,.een.verhaal.over.vriendschap:.de.cita-
ten.van.het.verhaal.‘De.kleine.prins’.worden.gebruikt.als.
kapstok.voor.de.activiteiten.van.het.project 

Een.voorbeeld.van.een.concept.voor.het.secundair.onder-
wijs:.
•. Matopia,.de.ideale.stad:.de.leerlingen.bestuderen.diverse.

aspecten.van.de.steden.van.de.projectpartners,.zoals.de.
geografische.ligging.en.klimaat,.geschiedenis.of.natuur,.
en.maken.op.basis.van.deze.informatie.een.voorstelling.
van.hun.ideale.stad .

•. Building.Europe.step.by.step,.over.bouwen.in.de.partner-
landen:.de.leerlingen.doorlopen.in.elk.land.alle.stappen.
om.een.huis.te.bouwen.–.van.zoeken.naar.bouwgrond.en.
bouwvergunning.tot.het.bouwen.zelf.–.en.vergelijken.in.
elke.fase.de.verschillen.en.gelijkenissen.tussen.de.part-
nerlanden 
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•. Gebruik.diverse.vormen.van ICT .
. In.onze.huidige.digitale.maatschappij.zijn.de.

mogelijkheden. om. nieuwe. mediatools. in. te.
zetten. in. de. klaspraktijk. eindeloos . Van. hele.
eenvoudige.tools.tot.erg.complexe,.het.gamma.
is.groot .Er.zijn.tools.die.kunnen.ingezet.worden.
om.te.communiceren.of.om.inhoudelijk.rond.een.
thema. te. werken .Via. www ryckevelde be/interna-
tionaliseringstools. krijg. je. een. overzicht. van. enkele.
mogelijkheden 

. Hou.voor.ogen.dat.je.zelf.niet.steeds.de.expert.hoeft.te.zijn.
op,.maar.laat.de.leerlingen.vooral.zelf.experimenteren.met.
deze.nieuwe.media 

Wie.een.virtueel.project.wil.opzetten.voor.de.
leerlingen,.kan.gebruik.maken.van.eTwinning .
Via.eTwinning.wordt.gratis.een.digitaal.platform.
aangeboden .Er.zijn.geen.subsidies.voorzien 
Scholen.die.geïnteresseerd.zijn.om.met.
eTwinning.te.starten.kunnen.een.eTwinning-
ambassadeur.uitnodigen .Dat.zijn.leerkrachten.
die.zelf.met.eTwinning.werken.en.alle.knepen.van.
het.platform.onder.de.knie.hebben ..
Zo’n.trainingssessie.is.gratis 

Meer.info:.zie.www etwinning be.en.het.luik.
‘eTwinning’.in.het.subsidieoverzicht .

eTwinning
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2 2 2 .Uitwisselingsprojecten.voor.leerlingen..

............(in.groep).

Wat? 
In. dit. soort. projecten. werken. de. leerlingen. samen. aan. een.
project,.waarbij.de.effectieve.ontmoeting.met.de.buitenland-
se.leerlingen.het.hoogtepunt.vormt 
De.uitwisseling.gaat.van.een.ééndaagse.uitstap.samen.met.
een.Nederlandse.klas.naar.het.Zwin.tot.een.wederkerige.uit-
wisseling.van.telkens.vijf.dagen.met.een.klas.uit.Frankrijk 
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•. Besteed.voldoende.tijd.aan.de.voorbereiding en nawer-
king van.de.uitwisseling 

. Bij.uitwisselingen.start.het.project.niet.op.het.ogenblik.dat.
de.leerlingen.vertrekken.en.eindigt.het.niet.als.de.zakdoe-
ken.bovengehaald.worden .De.voorbereiding.op.de.uitwis-
seling.en.de.nawerking.ervan.maken.integraal.deel.uit.van.
het. project . Het. is. de. bedoeling. dat. je. bv . een. schooljaar.
lang.samenwerkt.met.de.partnerschool.en.dat.de.uitwisse-
ling(en).daarvan.het.hoogtepunt.zijn .Voor.de.uitwisseling.
bereid.je.de.leerlingen.inhoudelijk.voor .Dan.werk.je.m a w .
aan.het.projectthema .Daarnaast.bereid.je.hen.ook.voor.op.
het.bezoek.aan.het.gastland,.zowel.op.vlak.van.taal,.cultu-
reel.en.praktisch .

. Na.afloop.kan.je.het.project.inhoudelijk.afronden.en.evalu-
eren.en.kan.je.de.resultaten.voorstellen 

•. Werk.een.leerrijk en afwisselend programma.uit.voor.de.
uitwisseling 

. Vaak.bestaat.de.neiging.om.een.uitwisselingsprogramma.
uit. te. werken. als. een. aaneenschakeling. van. toeristische.
uitstappen .Dat.is.niet.de.bedoeling .Uiteraard.moet.je.tijd.
voorzien. om. de. streek. en. cultuur. te. leren. kennen,. maar.
er. moet. ook. voldoende. tijd. besteed. worden. aan. de. pro-
jectwerking .Leren.staat.met.andere.woorden.centraal,.zo-
wel.formeel.als.informeel.leren 

. Daarnaast. is. het. ook. belangrijk. om. een. gevarieerd. pro-
gramma. uit. te. werken,. zodat. de. leerlingen. met. diverse.
methoden. aan. de. slag. gaan. die. gericht. zijn. op. effectieve.
samenwerking.tussen.de.leerlingen.van.de.partnerlanden 

. Enkele.voorbeelden.van.methoden.of.werkvormen:
•. Workshops:.de.leerlingen.worden.door.een.externe.per-

soon.gecoacht.om.een.vaardigheid.te.ontwikkelen.rond.
het.projectthema,.bv .ze.leren.van.a.tot.z.een.film.of.een.
theaterstuk.realiseren 

•. Bezoeken:.bij.een.uitwisseling.zullen.er.altijd.enkele.be-
zoeken. aan. toeristische. bezienswaardigheden. op. het.
programma.staan .Vraag.aan.de.leerlingen.of.ze.zelf.kun-
nen.gidsen.in.kleine.groepen.of.een.stadsspel.uitwerken.
in.plaats.van.passief.naar.een.gids.te.luisteren 

. Voor.bezoeken.in.het.kader.van.het.projectthema.is.het.
een.aanrader.om.de.leerlingen.zelf.aan.de.slag.te.laten.
gaan .Bij.een.bedrijfsbezoek.kunnen.ze.de.bedrijfsleider.
interviewen.op.basis.van.vooraf.voorbereide.vragen .Bij.
een.bezoek.aan.een.natuurpark.of.museum.kunnen.de.
leerlingen. aan. de. hand. van. opdrachten. op. exploratie.
gaan .

•. Lessen:.de.leerlingen.kunnen.enkele.lessen.bijwonen.om.
te.ontdekken.hoe.een. lesdag.in.de.partnerschool.er.uit.
ziet . Daarbij. is. het. belangrijk. dat. de. leerlingen. niet. ge-
woon.luisteren,.maar.dat.de.les.bestaat.uit.activerende.
werkvormen .Een.bezoek.aan.de.school.kan. in.die.con-
text.ook.leerrijk.zijn 

•. Dropping:. in. kleine,. gemengde. groepen. proberen. de.
leerlingen.hun.weg.te.vinden.naar.een.bepaalde.eindbe-
stemming 

. Een.gebalanceerd.programma.met.voldoende.tijd.voor.pro-
jectwerk,. maar. ook. cultuurverkenning,. en. een. evenwicht.
tussen.formele.en.informele.momenten.werkt.het.best 

....

Tips
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•. Ook.een goede start.van.de.uitwisseling.is.belangrijk .Zorg.
vooral.voor.een.aangename.sfeer.waarin.iedereen.zich.wel-
kom.voelt .Hier.leg.je.de.basis.en.zet.je.de.toon.voor.de.rest.
van.de.uitwisseling .We.zetten.enkele.ideeën.voor.een.leuke.
ontvangst.op.een.rijtje:
•. kennismakingsspelen,.waarbij.de.leerlingen.elkaar.beter.

leren.kennen 
•. samenwerkings-.of.groepsbevorderende.activiteiten,.bv .

het.leren.van.een.lied.in.het.Nederlands 
•. geef.iedereen.een.naambadge 
•. zorg. voor. een. drankje. en/of. proevertjes. van. lokale.

streekspecialiteiten 
•. voorzie.voor.de.leerlingen.een.programma.en.een.over-

zicht. van. praktische. afspraken. en. gegevens. (telefoon-
nummers,.stadsplan)

•. informeer.de.leerlingen.over.het.programma.van.de.vol-
gende.dag,.zodat.iedereen.goed.weet.wat.te.verwachten.
en.te.doen 

•. maak.kennis.met.de.gastgezinnen.en.betrek.hen.bij.de.
ontvangst 

•. nodig. collega’s. uit. die. niet. rechtstreeks. betrokken. zijn.
bij.het.project.en.geef.hen.de.gelegenheid.om.kennis.te.
maken.met.de.bezoekende.collega’s 

•. Voorzie.voldoende.tijd.voor informele momenten 
. Vaak.ontstaat.de.neiging.om.het.programma.te.overladen.

met.zoveel.mogelijk.activiteiten .Probeer.toch.ook.voldoen-
de.tijd.in.te.lassen.voor.informele,.vrije.momenten .Dit.zijn.
vaak.de.momenten.die.het.meest.beklijven.en.kunnen.ook.
heel. leerrijk.zijn .Bovendien.wordt.er.de. laatste. jaren.ook.
meer. belang. gehecht. aan. de. erkenning. van. informeel. le-
ren,.zodat.ook.kan.nagedacht.worden.over.welke.leerresul-
taten.bereikt.worden.door.informeel.te.leren 

46



B.Stappenplan

•. Besteed.voldoende.tijd.aan.het.leren.van.vreemde talen .
. Bij. uitwisselingsprojecten. speelt. de. taal. sowieso. een. be-

langrijke. rol . Het. versterken. van. de. taalvaardigheid. van.
de.leerlingen.is.dan.ook.meestal.een.doelstelling.van.een.
uitwisselingsproject .Het.zorgt.er.immers.voor.dat.de.leer-
lingen.een.vreemde.taal.in.een.levensechte.situatie.kunnen.
oefenen.met.leeftijdsgenoten .Er.is.dus.een.zekere.druk.om.
het.goed.te.doen,.zonder.dat.de.situatie.geforceerd.is 
Enkele.aandachtspunten.daarbij:
•. Bereid.de.taalvaardigheid.van.de.leerlingen.goed.voor .In.

de. lessen.Engels,.Frans.of.Spaans.kan.tijd.uitgetrokken.
worden.om.inhoudelijk.rond.het.project.te.werken.en.zo.
ook.bepaalde.woordenschat.en.veelgebruikte.uitdrukkin-
gen.of.zinnen.(rond.het.projectthema.bv ).in.te.oefenen .
Op.deze.manier.een.taal.aanleren.werkt.erg.motiverend,.
omdat.het.doelgericht.is 

•. De. methodieken. die. daarbij. kunnen. gebruikt. worden,.
kunnen.ook.erg.motiverend.en.‘veilig’.zijn.voor.de. leer-
lingen. om. hun. taalvaardigheid. te. oefenen . Het. kan. bij-
voorbeeld.gaan.om.filmpjes,.een.digitaal.stripverhaal.of.
dialoogjes 

•. Voorzie.tijd.voor.het.aanleren.van.de.taal.van.de.partner-
school .Zeker.als.de.leerlingen.in.gastgezinnen.verblijven.
is.het.een.goed.idee.om.de.leerlingen.te.‘equiperen’.met.
een. zekere. woordenschat . Zo. kan. er. ook. gecommuni-
ceerd.worden.met.de.ouders,.als.zij.geen.vreemde.talen.
spreken 

•. Plan. in. het. programma. activiteiten. waarbij. het. taal-
aspect. aan. bod. komt . Dit. kan. bijvoorbeeld. gaan. over.
een. lied. aanleren. in. een. andere. taal,. tot. activiteiten. in.
gemengde.werkgroepen.zodat. leerlingen.‘verplicht’.zijn.
met. elkaar. te. communiceren,. een. rondleiding. geven.
door.de.school.in.een.vreemde.taal,.enz .

•. Geef.leerlingen.verantwoordelijkheid.over.het.project .
. Betrek. leerlingen. bij. diverse. aspecten. van. het. uitwisse-

lingsproject . De. keuze. van. het. projectthema,. de. invulling.
van.het.programma.tijdens.de.uitwisseling.of.het.voorbe-
reiden. van. een. activiteit. voor. tijdens. de. uitwisseling:. Het.
zijn.allemaal.mogelijkheden.om.leerlingen.nauw.te.betrek-
ken. bij. het. project,. hen. verantwoordelijkheid. te. geven. en.
zo. ook. hun. sociale. vaardigheden. te. oefenen . De. invulling.
hiervan.hangt.uiteraard.samen.met.de.groep.waarmee.je.
werkt 
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•. Als. het. niet. om. de. hele. klas,. maar. om. een. selectie van 
leerlingen. gaat,. kan. er. een. leerovereenkomst. opgesteld.
worden .Zorg.ervoor.dat.de.leerlingen.bij.hun.terugkeer.niet.
alle.lessen.moeten.inhalen ..

•. Beslis.of.je.werkt.met.gastgezinnen 
. Bij. uitwisselingsprojecten. voor. leerlingen. verwachten. de.

meeste.subsidieprogramma’s.dat.de.leerlingen.in.gastge-
zinnen. verblijven . Het. zorgt. er. immers. voor. dat. jongeren.
als. het. ware.‘ondergedompeld’. worden. in. de. cultuur. van.
het.gastland .En.het.drukt.de.kostprijs.van.de.hele.uitwis-
seling.aanzienlijk .

. Enkele.voor-.en.nadelen.van.gastgezinnen.op.een.rijtje 
Voordelen:
•. de.leerlingen.worden.ondergedompeld.in.een.taal-.en.

cultuurbad 
•. de. kostprijs. van. de. uitwisseling. wordt. aanzienlijk. ge-

drukt 
•. er.worden.meer.persoonlijke.contacten.gelegd.tussen.

de.leerlingen 
•. er.is.sprake.van.echte.‘uitwisseling’ 
•. de.ouders.worden.sowieso.betrokken 
•. de.leerkrachten.kunnen.’s.nachts.zelf.uitrusten.van.de.

uitwisseling.en.moeten.geen.nachtbewaking.voorzien 
Nadelen:
•. er.zijn.niet.altijd.voldoende.gastgezinnen.beschikbaar 
•. het. vergt. een. grotere. organisatie. dan. een. verblijf. in.

een.gemeenschappelijke.locatie 
•. er.moet.rekening.gehouden.worden.met.de.agenda’s.

van.de.gastouders:.wijzigingen.in.het.programma.kun-
nen.niet.zomaar 

•. het. verblijf. in. gastgezinnen. kan. voor. sommige. leer-
lingen.beangstigend.overkomen.en.een.belemmering.
vormen.voor.deelname.aan.een.uitwisseling 

•. je.kan.eventuele.problemen.minder.snel.aanpakken 

. Hoewel. subsidieverstrekkers. een. verblijf. in. gastgezinnen.
aanmoedigen,. is. dit. niet. altijd. haalbaar. of. wenselijk . De.
sociale. situatie. van. je. eigen. of. van. de. partnerschool. laat.
het. niet. altijd. toe. of. er. zijn. niet. voldoende. gastgezinnen.
beschikbaar . Los. daarvan. kan. je. bewust. voor. een. jeugd-
herberg.of.gemeenschappelijk.verblijf.opteren .Je.kan.dat.
doen.om.een.beter.overzicht.te.houden .Bovendien.kunnen.
de.leerlingen.’s.avonds.hun.ervaringen.met.elkaar.delen .En.
natuurlijk.is.het.niet.zo.‘beangstigend’.als.een.verblijf.met.
een.onbekend.gezin 

. Ook.mengvormen.zijn.mogelijk .De.leerlingen.kunnen.over-
dag.bijvoorbeeld.eten.in.gastgezinnen.en.’s.avonds.in.een.
gezamenlijke.overnachtingsplaats.verblijven .Of. je.kan.er-
voor.kiezen.om.twee. leerlingen. in.één.gastgezin. te.plaat-
sen .Leerlingen.hebben.dan.steun.aan.elkaar,.indien.ze.zich.
niet.helemaal.op.hun.gemak.voelen.in.de.nieuwe.omgeving .
Ook.voor.de.ouders.is.het.vaak.een.geruststelling.te.weten.
dat.hun.kind.niet.alleen.in.een.gastgezin.verblijft,.zeker.als.
het.gaat.om.jongere.kinderen 

Enkele.aandachtspunten.bij.het.werken.met.gastgezinnen:
•. Hou.steeds.een.gastgezin als reserve.voor.het.geval.ie-

mand.echt.niet.kan.aarden.in.een.gastgezin .Zorg.ervoor.
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dat.alle.leerlingen.weten.bij.wie.ze.terecht.kunnen.als.er.
zich.een.probleem.met.een.gastgezin.voordoet .Ga.ech-
ter.niet.te.snel.in.op.de.vraag.om.van.gastgezin.te.veran-
deren .Aanpassen.aan.elkaar.doe.je.immers.niet.op.een.
paar.uur .Wisselen.kan.enkel.als.de.situatie.onhoudbaar.
is .En.zich.aanpassen.aan.het.gastgezin.maakt.deel.uit.
van.het.leerproces.van.de.leerlingen 

. Indien. een. leerling. dus. vraagt. te. veranderen. van. gezin.
omwille. van. aanpassingsproblemen,. vraag. de. leerling.
dan. om. nog. een. dag. te. wachten . Meestal. lost. het. pro-
bleem.zichzelf.op 

•. Maak.werk.van.de koppeling leerling-gastgezin .Daar-
voor. kan. je. de. leerlingen. vragen. een. profielfiche. uit. te.
werken.met.uitleg.over.hun.hobby’s,.interesses,.gezins-
samenstelling,. enz . . Zo. kan. je. leerlingen. met. gelijkaar-.
dige.interesses.‘koppelen’ 

•. Om. gastgezinnen. te. vinden,. werk. je. best. met. het. we-
derkerigheidsprincipe:. in.een.gastgezin.verblijven.be-
tekent.ook.zelf.gastgezin.zijn .Op.die.manier. is.de.kans.
groot.dat. je.voldoende.gastgezinnen.vindt .Dit.principe.
geldt.uiteraard.enkel.voor.wederkerige.uitwisselingspro-
jecten 

•. Indien.er.onvoldoende gastgezinnen.zijn,.kan.je.gezin-
nen.vragen.om.twee.leerlingen.op.te.vangen .Die.leerlin-
gen.krijgen.dan.een.korting.op.de.uitwisseling.naar.het.
partnerland 

•. Voorzie. tijd voor ventilatiemomenten,. momenten.
waarbij.de.groep. leerlingen.samen.komt.om.te.bespre-
ken.hoe.het.verblijf. in.het.gastgezin.verloopt.en.hoe.de.
uitwisseling. verloopt . De. leerlingen. kunnen. op. dat. mo-
ment.eventjes.stoom.aflaten,.over.hun.ervaringen.vertel-
len,. frustraties. delen. of. hun. problemen. op. tafel. gooien.
zonder.de.buitenlandse.partners.erbij .

•. Bij.een.uitwisseling.met.bepaalde.regio’s.of. landen.kan.
er.sprake.zijn.van.een.verschil in welvaart .Belangrijk.
is.dan.om.eerst.een.uitwisseling.te.plannen.naar.het.land.
met.het.laagste.welvaartsniveau .Zo.vermijd.je.dat.min-
der.bemiddelde.gastgezinnen.zich.tot.op.de.draad.willen.
uitsloven.om.een.(op.materieel.vlak).evenwaardig.verblijf.
te.organiseren.voor.hun.gasten.en.daarvoor.kosten.doen.
die.ze.eigenlijk.niet.aankunnen .

. Hou.er.ook.rekening.mee.dat.er.tussen.gastgezinnen.uit.
eenzelfde.regio.welvaartsverschillen.zijn .Sommige. jon-
geren. zullen. met. hun. gastgezin. misschien. uitgebreide.
stadsbezoeken.en.enkele. leuke.culturele.of.sportactivi-
teiten.doen,.terwijl.anderen.de.avond.(dag).thuis.bij.het.
gastgezin. doorbrengen . Bespreek. dit. op. voorhand. met.
de.leerlingen.zodat.dat.geen.punt.van.wrevel.is.tijdens.de.
uitwisseling 

•. Zorg. voor. een.goede briefing van de ouders .Tijdens.
een.voorbereidend.bezoek.kunnen.foto’s.genomen.wor-
den. van. waar. de. leerlingen. zullen. terecht. komen,. die.
op.een.ouderavond.kunnen.gepresenteerd.worden .Dat.
versterkt. het. gevoel. van. veiligheid. bij. de. ouders . Daar-
naast. leg. je. tijdens. de. briefing. uit. welke. doelstellingen.

en.welke. leerresultaten. je.voorop.stelt .Zo.maak. je.dui-
delijk.dat.het.niet.gaat.om.een.plezierreis,.maar.dat.leren.
centraal.staat .Andere.informatie.die.toegelicht.wordt.op.
een.ouderavond.is:.informatie.over.het.programma.van.
de.uitwisseling,.de.kostprijs.en.wat.de. impact. is.op.het.
schoolgebeuren. (lesuitval) . Voorzie. ook. voldoende. tijd.
voor. vragen. van. de. ouders. en. om. hen. te. vragen. welke.
rol.zij.kunnen.spelen.in.het.project,.zoals.contactpersoon.
voor.bezoeken,.gids,.enz 

. Getuigenissen.van.leerlingen.en.leerkrachten.die.eerder.
al.deelnamen.aan.een.gelijkaardige.uitwisseling.kunnen.
hier.erg.ontwapenend.zijn 

•. Maak. duidelijke afspraken met de gastgezinnen .
Werk. een. programma. uit. voor. de. gastouders,. zodat. zij.
duidelijk.weten.wat.er.van.hen.verwacht.wordt:.wanneer.
moeten.de.leerlingen.waar.zijn,.welke.maaltijden.moeten.
voorzien.worden.en.moet.het.gezin.weekendactiviteiten.
voorzien .Daarnaast.geef.je.ook.informatie.over.de.leer-
ling.die.in.het.gastgezin.verblijft.en.eventuele.medische.
of.voedingsinfo .Ook.een.overzicht.van.de.andere.gast-
gezinnen. kan. interessant. zijn,. om. onderling. afspraken.
te.maken .Ten.slotte.vermeld.je.ook.de.contactgegevens.
van. de. leerkracht. die. 24u. op. 24u. standby. is. voor. het.
project. en. kan. gecontacteerd. worden. in. geval. van. pro-
blemen 
Nodig. de. gastouders. bijvoorbeeld. ook. uit. op. het. slote-
venement.van.de.uitwisseling.en.voorzie.een.geschenkje.
om.hen.te.bedanken.voor.hun.medewerking 
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2 2 3 .Andere.projectvormen.voor.leerlingen.

1 . Een.buitenlandse student of toekomstige leerkracht.
ontvangen.op.school 

. Wie.heel.even.een.buitenlandse.dimensie.wil.binnenha-
len. kan. een. Erasmus. student. ontvangen. op. school . Dit.
gaat. om. een. heel. eenvoudige. actie,. waarvan. alle. infor-
matie.beschikbaar.is.via.www esnbelgium org/?q=eras-
mus-schools 

. Daarnaast. kunnen. scholen. ook. een. buitenlandse. toe-
komstige. leerkracht. ontvangen. op. school . Een. derge-
lijk. project. heeft. meer. voeten. in. de. aarde,. omdat. deze.
persoon.een. langere.tijd. in.ons. land.verblijft,.nog.maar.
weinig. leservaring. heeft. en. komt. assisteren. in. de. klas .
Vooraf. moeten. daarom. goede. afspraken. gemaakt. wor-
den.over.de.lesopdracht.(aantal.uren,.welke.vakken,.wel-
ke.doelgroep),.maar.ook.over.praktische.zaken.(woning,.
verplaatsing.naar.de.school,.verblijfsdocumenten) 

. Het.is.de.toekomstige.leerkracht.die.een.beurs.aanvraagt.
via.zijn.lerarenopleiding .Een.geïnteresseerde.school.kan.
contact. opnemen. met. een. buitenlandse. lerarenoplei-
ding,. bv . via. een. partnerschool,. en. profiel. en. opdracht.
van.zo’n.assistent.afstemmen 
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2 . Leerlingen.van.het.technisch.en.beroepsonderwijs.kun-
nen.een.buitenlandse stage.doen 

Wat?
Leerlingen. van. het. technisch. en. beroepsonderwijs. kunnen.
hun.professionele.vaardigheden.oefenen.in.een.internationa-
le.context .Op.die.manier.versterken.ze.niet.alleen.de.vaardig-
heden.die.ze.in.hun.beroepsleven.nodig.hebben,.maar.werken.
ze.ook.hun.taalvaardigheid.in.een.vreemde.taal.en.verwerven.
ze.interculturele.vaardigheden 

•. Maak.duidelijke.afspraken op schoolniveau .
-. Zorg.dat.het.stageproject.gedragen.is.door.de.directie,.

het.schoolbestuur.en.de.leerkrachten.die.de.hoofd-
vakken.en.vakken.verbonden.aan.de.stage.geven .Als.
zij.overtuigd.zijn.van.het.nut.van.een.stage.voor.de.
leerlingen,.dan.ben.je.al.half.gewonnen .

-. Plan tijdig mogelijke vervangingslessen in .Zo.kan.je.
bijvoorbeeld.afspreken.met.de.taalleerkracht.dat.zijn/
haar.lessen.wegvallen.in.het.voordeel.van.lessen.van.de.
hoofdvakken.(vanuit.de.idee.dat.de.leerlingen.hun.Frans.
of.hun.Engels.op.stage.al.goed.oefenden) .Of.je.kan.al.
in.het.vijfde.middelbaar.een.tandje.bijsteken.voor.de.
hoofdvakken,.zodat.al.meer.leerstof.is.verwerkt.en.de.
leerlingen.dan.meer.tijd.hebben.voor.hun.stage.in.het.
zesde.middelbaar .

-. Zorg.dat.de.leerkracht.die.de.stages.begeleidt.en/
of.uitwerkt.er.niet.alleen.voor.staat .Niet.enkel.is.een.
back-up.handig,.bovendien.kan.deze.taak.op.bepaalde.
tijdstippen.erg.druk.zijn .Dan.is.het.handig.en.zelfs.
noodzakelijk.om.met twee of meer.te.zijn .Bovendien.
hebben.leerkrachten.zo.een.klankbord.en.kunnen.ze.
elkaar.tijdens.de.stageperiode.aflossen.als.begeleiden-
de.leerkracht.ter.plekke .

-. Kijk.goed.na.of.alle.verzekeringen.in.orde.zijn 

•. Neem.je.tijd.om.geschikte stageplaatsen.te.vinden.en.
maak.duidelijke.afspraken.met.hen 
-. Als.je.op.zoek.gaat.naar.goede.stageplaatsen.in.het.

buitenland,.dan.kunnen.dit.nuttige.kanalen zijn:
-. Zustergemeente. van. jouw. eigen. stad:. Je. kan. via. de.

stad.iemand.van.de.zustergemeente.aanspreken .Deze.
persoon.contacteert.dan. in. jouw.plaats. lokale.bedrij-
ven.en.zoekt.er.nuttige.stageplaatsen .Dat.kan.iemand.
van.het.verbroederingscomité.zijn .Het.voordeel.hier-
van.is.dat.dergelijke.stages.vaak.nieuw.leven.blazen.in.
de.banden.tussen.de.zustersteden .Het.opent.bv .ook.
mogelijkheden.om.op.het.stadhuis.ontvangen.te.wor-
den .

-. Zoek.naar.een.bedrijf.in.jouw.buurt.met.filialen.in.het.
buitenland . Het. Vlaamse. bedrijf. helpt. zo. de. stage. in.
een.eigen.filiaal.in.het.buitenland.regelen .

-. Er.bestaan.heel.wat.organisaties.die.je.op.een.profes-
sionele.manier.ondersteunen.bij.het.zoeken.van.stage-
plaatsen,. het. maken. van. afspraken. met. de. bedrijven.
en.de.leerlingen.ter.plaatse.opvolgen .Maak.vooraf.wel.
duidelijke.afspraken.over.de.kostprijs.van.deze.onder-
steuning 

-. Idealiter.gaat.iemand.van.de.school.al op voorhand de 
stageplaats(en) bezoeken,.om.er.face-to-face.afspra-
ken.te.maken.en.het.kader.van.de.stage.te.duiden .

-. Voor.veel.landen.geldt.dat.telefoneren.beter.werkt.dan.
een.e-mail.sturen .Als.niemand.van.de.school.de.stage-
plaats. kan. bezoeken,. zorg. dan. dat. je. zeker. telefoneert.
met. de. verantwoordelijken. op. de. stageplaats . E-mails.
zijn.in.veel.gevallen.enkel.goed.om.documenten.door.te.
sturen. en. eventueel. het. telefoongesprek. nog. eens. sa-
men.te.vatten .

-. Voorzie. indien. mogelijk. een. contactmoment. waarop.
alle.lokale.bedrijven.met.een.stageplaats.worden.uitge-
nodigd .Dit.kan.vb .een.feestelijke.afsluiting.van.de.stage-
periode.zijn .Op.die.manier.is.het.voor.de.bedrijfsleiders.
ook. een. netwerkmoment. met. andere. bedrijven. in. de.
buurt.en.kunnen.ze.ervaringen.uitwisselen.over.de.stage.
met.anderen .Dit.kan.bovendien.ook.nieuwe.stageplaat-
sen.opleveren.voor.een.volgend.jaar .

Tips

5150



B.Stappenplan

•. Zorg.voor.een.kwaliteitsvolle voorbereiding, verloop en 
opvolging.van.de.stage 
-. Zorg.voor.een.goede voorbereiding:

-. Maak.op.voorhand.goede.afspraken.met.de.
stageplaats.over.het.kader.van.de.stage:.werkuren,.
inhoud,.verwachtingen.langs.beide.zijden .Stuur.
bijvoorbeeld.op.voorhand.een.lijst.door.met.taken.
die.de.leerlingen.kunnen.uitvoeren.of.duidelijke.
competentieprofielen .Het.bedrijf.geeft.dan.aan.
voor.welke.taken.ze.de.leerlingen.zullen.inzetten .
Dit.schept.duidelijkheid .

-. Zorg.dat.de.stage.duidelijk.kadert.binnen.de.
leerplannen .Zorg.dat.het.ook.voor.de.leerlingen.
duidelijk.is.dat.dit.meetelt.voor.hun.eindresultaat.
en.dus.deel.uitmaakt.van.hun.lespakket ..

-. Zorg.dat.je.leerlingen.enthousiast.zijn.om.op.buitenland-
se.stage.te.gaan .Meestal.is.dit.geen.probleem .

-. Vraag.aan.het.bedrijf.om.1 specifieke taak.te.voorzien.
waaraan.de.leerling.gedurende.de.hele.stage.kan.werken .
Dit.zal.uiteraard.niet.zijn.enige.taak.zijn,.maar.zo.heeft.de.
leerling.wel.een.eindresultaat.waar.hij.naartoe.werkt 

-. Laat je leerlingen zelf op voorhand contact opnemen.
met.het.bedrijf.waar.ze.stage.zullen.lopen .Ze.kunnen.bij-
voorbeeld.een.korte.voorstelling.van.zichzelf.opsturen.en.
al. afspraken. maken. over. hun. eerste. werkdag. (hoe. laat.
worden.ze.precies.verwacht,.enzovoort) .

-. Zorg - indien de leerlingen allemaal in dezelfde 
streek een stageplaats hebben - dat er een leer-
kracht van de school in de buurt is .Dit.geeft.een.veilig.
gevoel.voor.de.leerlingen.en.voor.de.ouders .Bovendien.
is.dit.ook.de.geknipte.contactpersoon.voor.de.lokale.be-
drijven .Deze.begeleidende.leerkracht.gaat.dan.idealiter.
ook.langs.op.elke.stageplaats,.vb .aan.het.begin.en.aan.
het.einde.van.de.stage .Dit.is.een.belangrijk.signaal.naar.
de.leerling.en.de.stageplaats.en.het.zorgt.voor.een.goede.
band.met.de.bedrijven .

-. Zowel.een.verblijf in.gastgezinnen.als.een.gezamenlijk.
verblijf. in.bijvoorbeeld.een.hostel. is.mogelijk .Het.voor-
deel. van. een. hostel. is. dat. ook. de. begeleidende. leer-
kracht.daar.aanwezig.kan.zijn,.wat.de.opvolging.een.stuk.
gemakkelijker.maakt .Ook.voelen.de.leerlingen.zich.snel-
ler.thuis.en.kunnen.ze.hun.ervaringen.gemakkelijker.met.
elkaar. uitwisselen . Nadeel. is. dan. weer. dat. het. taal-. en.
cultureel.bad.veel.minder.diep.is .Wanneer.de.leerlingen.
in. gastgezinnen. verblijven,. zorg. je. ook. best. voor. geza-
menlijke.activiteiten.(vb .elke.vrijdagavond.op.eenzelfde.
moment.en.plaats.afspreken,.weekendactiviteiten.voor-
zien) .

-. Laat.je.leerlingen.na.hun.stage.hun.ervaringen.presen-
teren,.eventueel.tijdens.een.evenement.op.school.waar-
bij.alle.leerkrachten,.ouders.en.andere.betrokkenen.aan-
wezig.zijn .

-. Zorg. voor. een. goede. briefing. van. de. ouders . Geef. hen.
op.voorhand.tekst.en.uitleg.en.geef.aan.dat.alles.tot. in.
de.puntjes.is.voorbereid .Laat.ook.voldoende.ruimte.voor.
vragen. van. de. ouders. en. zorg. voor. een. duidelijke. con-
tactpersoon .

. >>. Meer. tips. voor. de. uitvoering. van. een. stageproject.
vind.je.via.www leonardodavinci nl/publicatie aspx 
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VOOR.LEERKRACHTEN.EN.DIRECTIE

2 2 4 .Nascholingsprojecten

Wat? 
Ervaar. je.een.bepaalde. leernood.op. je.school?.En.vind. je. in.
Vlaanderen.niet.de.gepaste.cursussen.die.daar.een.antwoord.
op.bieden?.Dan.kan.je.een.blik.over.de.muur.werpen.van.een.
school.over.de.(taal)grens .Een.nascholingsproject.kan.diver-
se. activiteiten. inhouden:. een. jobshadowing,. deelname. aan.
een. gestructureerde. cursus. of. een. stage . Het. nascholings-
project.zoekt.steeds.antwoorden.op.een.leernood.en.vertrekt.
vanuit. de. eigen. school . Scholen. kunnen. naast. eigen. perso-
neel.ook.externen,.pedagogisch.begeleiders,.CLB-medewer-
kers.of.nascholers.uitzenden.die.een.rol.spelen.in.de.strategi-
sche.ontwikkeling.van.de.school .Ze.kunnen.afzonderlijk.of.in.
een.consortium,.bijvoorbeeld.hun.scholengemeenschap,.een.
project.indienen .In.het.geval.van.een.consortium,.dien.je.in.
op.basis.van.gezamenlijke.prioriteiten .
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•. Een. nascholingsproject. wordt. best. geïntegreerd in het 
schoolbeleid . De. school. kan. daarvoor. een. European..
Development.Plan.(EDP).uitwerken .Zo’n.plan.bestaat.uit.
drie.onderdelen.met.een.logische.opbouw 

. In.een.eerste.deel.beschrijf.je.de.leernoden.van.de.school,.
of.m a w .waarom.je.een.nascholingsproject.uitwerkt:.wel-
ke.problemen.ervaart.de.school.binnen.welke.context,.rond.
welke.thema’s.is.er.nood.aan.nascholing,.enz .Het.kan.bij-
voorbeeld.een.idee.zijn.om.dit.deel.van.het.EDP.te.koppe-
len.aan.het.doorlichtingsverslag.en.de.daarbij.voorgestelde.
verbeterpunten 

. Bijvoorbeeld:.De.school.wil.de.vakken.binnen.de.studierich-
ting.‘kantooradministratie’.evalueren.en.grondig.bijsturen .

. In.een.tweede.deel.geef.je.aan.welke.nascholing.je.plant.te.
doen:.een.gestructureerde.cursus,.een.lesopdracht.of.een.
jobshadowing. in.een.partnerschool .Daarbij. leg. je.uit.hoe.
die.nascholing.ervoor.zorgt.dat.je.een.antwoord.krijgt.op.je.
leernoden,.en.waarom.je.die.antwoorden.in.het.buitenland.
zoekt .Hier. is.een.goede.keuze.van.nascholingscursussen.
of.partnerscholen.essentieel 

. Bijvoorbeeld:.Om.een.beeld.te.krijgen.van.hoe.men.in.het.
buitenland.deze.richting.invulling.geeft,.voorziet.de.school.
enkele.studiebezoeken.aan.buitenlandse.scholen.met.een.
gelijkaardige.opleiding 

. Ten.slotte.geef.je.aan.hoe.je.ervoor.zal.zorgen.dat.de.verwor-
ven. competenties. en. ervaringen. bijdragen. tot. schoolont-
wikkeling,. tot. het. aanpakken. van. de. leernoden:. Worden.
bepaalde.aspecten.van.het.geleerde.geïmplementeerd.op.
school?.Wordt.op.voorhand.met.de.directie.bekeken.wat.je.
uit.de.nascholing.wil.halen.en.wat.er.met.de.resultaten.zal.
gebeuren?.Wordt.de.verworven.kennis.gedeeld.met.andere.
collega’s. of. wordt. cursusmateriaal. gedeeld?. Met. andere.
woorden:.op.welke.manier.zullen.de.resultaten.van.de.na-
scholing.verankerd.worden.op.school?

•. Een.goede.voorbereiding.is.de.helft.van.het.werk .Bereid je 
grondig voor.op.de.nascholing .Bespreek.vooraf.grondig.
met.collega’s.en/of.directie.welke.inhoud.je.uit.de.nascho-
ling. wil. halen. en. hoe. de. ervaringen. en. opgedane. compe-
tenties.zullen.gedeeld.of.geïmplementeerd.worden.na.af-
loop .

•. De.gepaste cursussen of partnerscholen.vinden. is.es-
sentieel. voor. een. nascholingsproject . Deze. moeten. im-
mers.beschikken.over.de.kennis.en.vaardigheden.die.nodig.
zijn.om.een.antwoord.te.geven.op.die.leernoden 

. Via.de.website.www schooleducationgateway eu.kan.je.een.
nascholingsaanbod.vinden,.of.via.de.website.van.subsidie-
verstrekkers.(zie.deel.C) .

•. De. kern. van. een. nascholingsproject. is. om. een. bepaalde.
leernood.aan.te.pakken .Voor.een.duurzame.aanpak.is.een.
zo. breed. mogelijke. samenstelling. van. het. nascholings-
team belangrijk,.bestaande.uit.de.diverse.geledingen.van.
de. school:. directiekader,. middenkader. (bv . zorgcoördina-
tor,.ICT-coördinator,.enz ).en.leerkrachten 

•. Betrek. ook. externen bij je nascholingsteam:. pedago-
gisch.begeleiders,.CLB-medewerkers,.nascholers .Geef.ze.
een.rol.in.de.voorbereiding.en.opvolging.van.de.activiteiten,.
laat.ze.een.leer-.en.implementatietraject.voor.je.school.op-
stellen,.stuur.ze.op.cursus.of.observatie.om.hun.pioniers-.
en.ondersteuningsrol.in.je.school.op.te.nemen .

•. Hecht. voldoende. belang. aan. communicatie . Binnen. de.
school. worden. alle. stakeholders. best. op. de. hoogte. ge-
bracht. van. (het. belang. van). het. project . Communiceer.
ook.naar.andere.scholen,.bijvoorbeeld.binnen.de.scholen-
gemeenschap . Onder. het. motto. ‘niet. iedereen. hoeft. het.
warm.water.uit.te.vinden’,.wordt.de.expertise.ook.best.tus-
sen.scholen.in.Vlaanderen.gedeeld 

•. Sta.open.voor.interessante contacten.die.je.legt.binnen.
een.nascholingsproject .Het.is.hét.moment.bij.uitstek.om.
ervaringen. uit. te. wisselen. met. buitenlandse. collega’s. en.
nieuwe.ideeën.of.inzichten.op.te.doen .En.het.kan.een.ma-
nier.zijn.om.partners.te.vinden.voor.een.uitvoeriger.samen-
werkingsproject .
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2 2 5 .Samenwerkingsprojecten

Wat?
Ervaar. je. een. bepaalde. leernood. of. uitdaging. op. je. school?.
En.wil. je.rond.dit.pedagogisch.en/of.organisatorisch.thema.
samen. met. buitenlandse. partners. op. zoek. gaan. naar. ant-
woorden,. dan. kan. je. een. Europees. samenwerkingsproject.
daarrond.opzetten .Het.gaat.hier.dus.om.projecten.die.door.
de. directie. en. leerkrachten. uitgewerkt. worden,. en. waarbij.
antwoorden.gezocht.worden.op.uitdagingen.voor.de.school .
Bijvoorbeeld:.Als.je.merkt.dat.leerlingen.uit.het.TSO.en.BSO.
een.laag.zelfbeeld.hebben,.als.kinderen.zich.vervelen.op.de.
speelplaats.of.als.obesitas.een.probleem.wordt,.dan.kan.een.
project.op.schoolniveau.een.goed.instrument.zijn.om.samen.
met.buitenlandse.collega’s.een.antwoord.hierop.te.vinden 
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•. Een. samenwerkingsproject. op. schoolniveau. doorloopt.
meestal.diverse fasen,.die.elkaar.niet.lineair.maar.op.een.
dynamische. manier. opvolgen . Deze. fasen. die. we. onder-
scheiden.bij.Europese.samenwerkingsprojecten.op.school-
niveau,. zijn. gebaseerd. op. de. leercyclus. van. ‘experiential.
learning’.van.Kolb.(met.4.fasen).die.door.Korthagen.naar.
5.stadia.gebracht.werd,.en.aangepast.op.basis.van.de.erva-
ring.van.internationaliseringscoördinatoren 

.

. De. vijf. fasen. die. in. deze. brochure. onderscheiden. worden.
zijn:.diagnose-,.onderzoeks,.ontwikkelings-,.implementatie.
en.disseminatie-.en.exploitatiefase 

FASE 1: Diagnose-fase 

Wat? 
In. deze. fase. wordt. de. probleemstelling. uitgewerkt . Elke.
school.maakt.een.schets.van.de.uitdaging.waarrond.gewerkt.
wordt.en.van.de.manier.waarop.de.school.het.probleem/de.
uitdaging. aanpakt . Dus:.‘wat. is. het. probleem?’. (nodenana-
lyse).en.‘hoe.pakken.we.het.probleem.op.dit.moment.aan?’.
(stand.van.zaken).zijn.de.twee.kernvragen.in.deze.fase .Om.
de.uitdaging.helder.te.omlijnen.kan.het.helpen.om.ook.een.
beeld.te.schetsen.van.de.gewenste.situatie .Vandaar.kan. je.
bekijken.wat.er.op.dit.ogenblik.minder.goed.loopt 

In. deze. fase. kan. je. een. beroep. doen. op. diverse. informatie-
bronnen.om.de.nodenanalyse.of.stand.van.zaken.scherp.te.
stellen,. zoals. het. schoolwerkplan,. het. kwaliteitsplan. van. de.
school,.decretaal.verplicht.beleid,.zoals.het.GOK-.of.zorgbe-
leid,. het. talenbeleid. of. het. nascholings-. en. professionalise-
ringsbeleid .Ook.verslagen.van.vakgroepen.of.werkgroepen,.
doorlichting,.overleg.ouderraad,.leerlingenraad,.enz .kunnen.
erg. informatief. zijn . Ten. slotte. kan. je. ook. werk. maken. van.
een. behoefteanalyse,. een. bevraging. met. relevante. actoren.
(inrichtende.macht,.directieteam,.leraren,.leerlingen,.ouders,.
externe.ondersteuners,.enz ).of.cijfermateriaal.samenstellen.
van.de.school 
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Waarom? 
•. Het.partnerschap.krijgt.een.duidelijk.overzicht.van.de.uit-

daging.en.de.aanpak.ervan.binnen.elke.school .
•. Je. kan. het. projectthema. en. de. doelstellingen. duidelijker.

definiëren.en.afbakenen 
•. Het.stelt.je.in.staat.om.gerichter.interne.en.externe.exper-

tise.te.gaan.zoeken 

Betrokkenheid van de leerlingen?
Bij. projecten. op. schoolniveau. zijn. leerlingen. meestal. niet.
direct.betrokken .Toch.spelen.ze.een.essentiële.rol,.zeker.in.
de.diagnose-.en.implementatiefase .Ze.kunnen.ingeschakeld.
worden.als.ervaringsdeskundigen.of.als.bron.van.informatie.
of.evaluatie .Bij.de.beschrijving.van.de.uitdaging.zijn.zij.vaak.
best.geplaatst.om.de.behoefte.of.het.probleem.scherp.te.stel-
len,.door.middel.van.bijvoorbeeld.enquêtes.of.onderzoeken .

Betrokkenheid van de ouders?
Bij.een.samenwerkingsproject.komen.er.heel.wat.extra.taken.
op. de. school. af . Betrek. de. ouders. van. bij. de. conceptfase,.
bekijk. samen. met. hen. wat. je. wil. aanpakken. en. probeer. te.
ontdekken.welke.meerwaarde.zij.kunnen.bieden:.wat.is.hun.
perspectief. op. de. noden. die. je. wil. aanpakken?. Verken. ook.
welke. interessante. contacten. zij. hebben,. over. welke. inhou-
delijke,.administratieve.of.organisatorische.competenties.zij.
beschikken;.welke.rol(len).kunnen.zij.opnemen.in.het.project .
Deze.informatie.komt.in.de.verdere.fases.van.het.project.van.
pas .

Voorbeeld?
•. Thema:.‘gezonde.voeding’
. Deze.fase.wordt.gebruikt.om.een.soort.van.momentopna-

me,.een.foto.te.maken.van.de.school,.waarbij.gekeken.wordt.
naar.de.dranken.en.het.voedsel.dat.geserveerd.wordt .Men.
gaat.ook.bekijken.op.welke.manier.gezonde.voeding.op.dit.
moment.gepromoot.wordt.en.welk.beleid.er.op.school.ge-
voerd.wordt.rond.gezonde.voeding 

•. Thema:.‘competentiegericht.onderwijs’
. Definieer. duidelijk. wat. je. hieronder. verstaat,. zodat. ieder-

een.goed.weet.waarover.het.gaat .Zeker.in.een.meertalige.
context.is.een.duidelijke.definitie.belangrijk 

FASE 2: Onderzoeksfase 

Wat? 
Eens. je. weet. wát. je. precies. gaat. aanpakken,. kan. de. onder-
zoeksfase.beginnen .Je.gaat.in.de.eerste.plaats.op.zoek.naar.
interne. expertise. binnen. het. partnerschap,. maar. ook. naar.
externe.expertise .

Interne.expertise.
In.de.eerste.fase.verzamelen.alle.scholen.informatie.over.hoe.
ze.de.uitdaging.zelf.aanpakken .Die.informatie en ervarin-
gen delen met je partners.kan.enorm.leerrijk.zijn .
Nog.meer.dan.in.een.ander.projecttype.is.regelmatige.com-
municatie.en.face-to-face.contact.tussen.de.partnerscholen.
van.cruciaal.belang .Dit.gebeurt.het.best.tijdens.de.project-
meetings. en. via. digitale. media,. zoals. een. digitaal. platform,.
Skype,.e-mail,.videoconferentie,   

Externe.expertise.
Een. project. op. schoolniveau. is. een. ideale. gelegenheid. om.
externe expertise binnen. te halen .Hiermee.bedoelen.we.
organisaties,.ouders,.pedagogische.begeleiders,.CLB-mede-
werkers,.bedrijven.of.experts.die.over.know-how.beschikken.
waar.het.in.het.partnerschap.aan.ontbreekt .Je.kunt.er.zelfs.
een.stuk.van.de.subsidie.aan.besteden .
De.experts.nodig. je.best.uit. tijdens.een.projectvergadering,.
zodat.alle.projectpartners.de.expertise.uit.eerste.hand.krij-
gen 

Waarom? 
Je. gaat. op. zoek. naar. antwoorden. op. je. probleem. of. uitda-
ging,. zowel. binnen. als. buiten. het. partnerschap .Zo. vorm. je.
een.expertisenetwerk.en.vermijd.je.dat.je.zelf.het.warm.water.
uitvindt .

Voorbeeld?
•. Thema:.‘personeelsbeleid.op.school’
. Je.kan.contacten.leggen.met.de.human.resources.afdelin-

gen.van.bedrijven.of.met.organisaties.die.trainingen.bieden.
over.teambuilding 

•. Thema:.‘duurzaamheid’.of.‘milieubeleid.op.school’
. Milieuorganisaties,. zoals. Natuurpunt,. maar. ook. lokale.

overheden.kunnen.zeker.een.interessante.insteek.bieden 
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FASE 3: Ontwikkelingsfase 

Wat? 
Tijdens.de.ontwikkelingsfase.maak.je.gebruik.van.alle.exper-
tise. om. nieuwe. methoden,. materialen. of. instrumenten. te.
ontwikkelen. of. bestaande. methodes. aan. te. pakken. aan. de.
specifieke.context.van.de.scholen.in.het.partnerschap .Deze.
fase.komt.niet.in.elk.project.voor 

Waarom?
Met.de. interne.en.externe.expertise.die. je.verzamelde,.ont-
wikkel. je. tools. om. de. uitdaging. of. het. probleem. het. hoofd.
te.bieden .Dit.doe.je.als. je.geen.gebruik.kan.maken.van.be-
staand.materiaal 

Voorbeeld?
•. Thema:.‘outdoor.learning’
. Je.kan.een.handboek.ontwikkelen.met.allerlei.opdrachten.

die.ingebed.zijn.in.het.curriculum,.maar.die.buiten.de.klas.
plaats.vinden 

FASE 4: Implementatie-fase 

Wat?
De. materialen,. methodieken. of. instrumenten. die. je. ontwik-
kelde.of.opspoorde.tijdens.de.onderzoeks-.of.ontwikkelings-
fase.worden.tijdens.de. implementatiefase.uitgetest.en.geë-
valueerd 

Waarom?
In.deze.fase.pak.je.de.uitdaging.of.het.probleem.aan.en.wis-
selt.daarover.ervaringen.uit.met.de.partners.en/of.de.exper-
ten.die.betrokken.zijn.in.het.project .Er.wordt.vergeleken,.ge-
analyseerd,.bijgestuurd.en.naar.een.eindproduct.toegewerkt .
Dat. eindproduct. kan. zowel. materieel. als. immaterieel. van.
aard.zijn,.of.een.combinatie.van.beide .
•. Voorbeelden.van.materiële.eindproducten.zijn:.een.hand-

boek,.een.brochure,.een.website.of.didactisch.materiaal .
•. Voorbeelden. van. een. immaterieel. eindproduct. zijn:. een.

meer.democratische.besluitvorming.op.school,.een.spor-
tende.school,.een.groter.welbevinden.op.de.school,   .

Betrokkenheid van de leerlingen?
De.leerlingen.kunnen.een.belangrijke.rol.spelen.in.deze.fase.
van.het.project .De.materialen.die.ontwikkeld.werden,.moe-
ten. immers. uitgetest. en. geëvalueerd. worden . De. leerlingen.
kunnen.hier.dan.ook.ingeschakeld.worden.als.‘testgroep’ .

Voorbeeld?
•. Thema:.‘het.leer-.en.speelrijker.maken.van.de.speelplaats’
. De.school.richt.de.speelplaats.opnieuw.in,.gebruik.makend.

van. de. opgedane. kennis . De. leerlingen. testen. de. nieuwe.
speelelementen.uit.en.evalueren.ze 
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FASE 5: Disseminatie en exploitatiefase 

Wat?
Eens. je. een. eindproduct. realiseerde,. maak. je. dit. kenbaar.
bij.andere.scholen.in.de.partnerlanden .Je.gaat.met.andere.
woorden. ‘dissemineren’. of. informatie. verstrekken. over. je.
project.en.‘exploiteren’.of.ervoor.zorgen.dat.ook.andere.
scholen.het.eindproduct.gebruiken 

Disseminatie.kan.op.verschillende.manieren..
(zie.ook.verder):.
•. Je.kan.de.projectwebsite.met.alle.resultaten.

verspreiden.via.diverse.communicatiekana-
len .

•. Je.kan.een.persdossier.samenstellen.en.
trachten.de.lokale/nationale.geschreven.en/
of.audiovisuele.media.te.halen ..

•. Je.kan.een.rapport.uitbrengen.met.de.resulta-
ten.en.dit.verspreiden .

Exploitatie.kan.op.verschillende.manieren:
•. Je. kan. een. studiedag. organiseren. voor. collega’s.

waarop.je.uitleg.geeft.over.de.methode.die.jullie.ontwik-
kelden.of.het.nieuwe.didactische.materiaal.demonstreert .
Bijzonder.interessant.voor.wie.met.hetzelfde.thema.bezig.
is.en.bijzonder.leuk.voor.wie.aan.het.project.meewerkte .

•. Je.kan.promotiemateriaal.creëren.voor.je.eindproduct.en.
ondersteuning.bieden.aan.scholen.die.ook.rond.jullie.pro-
jectthema.willen.werken .

Waarom?
De. subsidieverstrekkers. investeren. door. deze. projecten. in.
de. ontwikkeling. van. het. onderwijs. in. Europa. en. vinden. het.
belangrijk.dat.zoveel.mogelijk.stakeholders.kunnen.gebruik.
maken.van.de.resultaten.van.dit.werk .Zo.is.het.vele.interna-
tionale.werk.niet.alleen.nuttig.binnen.de.eigen.school,.maar.
ook.voor.collega’s.van.andere.scholen,.beleidsmakers.en.an-
dere.stakeholders.die.met.dat.thema.bezig.zijn 

Voorbeeld?
•. Thema:.‘creatief.denken’
. Een.school.organiseerde.een.infodag.waarop.ze.Edward.De.

Bono.uitnodigden,.een.goeroe.op.vlak.van.creatief.denken .
Op. die. dag. werden. de. resultaten. van. het. project. bekend.
gemaakt.en.werden.scholen.uit.de.omgeving.uitgenodigd.
voor.de.lezing.van.Edward.De.Bono 

1. Diagnosefase 
. Beschrijf.het.probleem.of.de.uitdaging.en.geef.

aan.hoe.jouw.school.dit.momenteel.aanpakt 
2. Onderzoeksfase
. Zoek.interne.en.externe.expertise.om.een.

antwoord.te.formuleren.op.het.probleem.of.de.
uitdaging 

3. Ontwikkelingsfase
. Ontwikkel.een.nieuwe.methode,.materiaal.of.

instrumenten.om.het.probleem.of.de.uitdaging.
het.hoofd.te.bieden,.gebruik.makend.van.de.
opgedane.expertise 

4. Implementatiefase
. Breng.de.bruikbare.expertise.in.de.praktijk:.test.

ze.uit,.evalueer.ze.en.schaaf.bij,.indien.nodig 
5. Disseminatie- en exploitatiefase
. Verspreid.de.resultaten.van.het.project.naar.an-

dere.scholen,.zodat.ook.zij.ervan.gebruik.kunnen.
van.maken 
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•. Voor.projecten.op.schoolniveau.is.de.partnerkeuze cruci-
aal,.aangezien.de.partners.op.dezelfde.golflengte.moeten.
zitten. qua. thema. en. doelstellingen . De. partners. moeten.
dus. een. gelijkaardige. leernood. of. uitdaging. ervaren. als.
jouw.school .Elke.school.moet.heel.sterk.gemotiveerd.zijn.
om.tijd.en.middelen.te.investeren.in.het.gekozen.thema .

. Kies. bovendien. gelijkwaardige. partners,. zodat. iedereen.
van.elkaar.kan.leren .Als.je.al.sterk.rond.het.thema.werkte,.
kies.je.best.partners.die.dat.ook.al.deden .Als.je.enkel.jouw.
expertise.moet.delen,.zal.dat.snel.tot.frustratie.leiden .Re-
levante.partners.zijn.sterk.betrokken.en.brengen.bepaalde.
expertise.binnen.in.het.partnerschap .

•. Voor.deze.projecten.op.schoolniveau.is.het proces.belang-
rijk .Dat.betekent.dat.je.bij.aanvang.van.het.project.nog.niet.
100%.weet.hoe.het.traject.zal.verlopen .Dit.soort.projecten.
zet.immers.verandering.in.gang.met.een.eigen.dynamiek .
Het.komt.er.dus.op.aan.om.het.project.zo.te.laten.evolue-
ren,.dat.je.er.het.meeste.uithaalt .Het.gaat.vooral.over.het.
leren.en.de.verandering 

•. Regelmatige communicatie.met.de.partners. is.essenti-
eel.om.het.project.draaiende.te.houden .De.projectverga-
deringen.zijn.en.blijven.het.belangrijkste.middel.voor.een.
goede. communicatie. in. een. project. op. schoolniveau . Ze.
zijn.zowat.de.hartslag.van.het.project .Tijdens.deze.werk-
sessies. leggen.de.partners.hun.huiswerk.aan.elkaar.voor,.
wordt. alles. besproken. en. vergeleken,. wordt. de. planning.
bijgestuurd.en.wordt.er.geëvalueerd .Voorzie.in.het.project.
(en.budget).voldoende.project.meetings .Twee.tot.drie.per.
schooljaar.is.zeker.aan.te.raden .

•. Tijdens. die. verschillende. fases. kan. je. diverse. methodie-
ken gebruiken.(zie.kernelementen) .Zoek.steeds.de.meest.
geschikte.methodiek.en.probeer.die.in.de.mate.van.het.mo-
gelijke.gelijklopend.in.elke.partnerschool.toe.te.passen .Dat.
maakt.het.vergelijken.makkelijker.en.boeiend .

.

Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

JAAR 1

DIAGNOSE-FASE ONDERZOEKSFASE ONDERZOEKSFASE

Opstellen.inventaris:.hoe.is.de.
speelplaats.opgebouwd?
Onderzoek.bij.de.leerlingen.naar.
positieve.en.negatieve.elementen.
van.de.speelplaats.in.elk.land 

Uitwisselen.van.de.resultaten.van.
de.inventaris.en.het.onderzoek.
door.de.leerlingen,.en.bepalen.van.
verbeterpunten.per.land 
Elk.land.geeft.uitleg.bij.één.sterkte,.
bv .een.indoor.spel.dat.ook.op.de.
speelplaats.kan.gebruikt.worden 

Medewerkers.van.het.Centrum.voor.
Informatieve.Spelen.geven.input.
voor.leerrijke.elementen.op.de.
speelplaats .

JAAR 2

IMPLEMENTATIEFASE IMPLEMENTATIEFASE DISSEMINATIE EN EXPLOITATIEFASE

Elementen.van.de.partnerscholen.
worden.uitgetest.op.de.speelplaats.
en.geëvalueerd.door.leerlingen.en.
leerkrachten 

Medewerkers.van.het.Centrum.voor.
Informatieve.Spelen.coachen.de.
scholen.bij.het.implementeren.van.
nieuwe.elementen .

Van.alle.nieuwe.spelelementen.
op.de.speelplaats.worden.
handleidingen.gemaakt.door.de.
leerlingen,.gebruik.makend.van.
pictogrammen 
De.school.is.een.voorbeeld.voor.
andere.scholen.uit.de.regio.die.van.
hun.speelplaats.een.uitdagende.
leeromgeving.willen.maken 

EEN UITGEWERKT VOORBEELD: 
‘het speel- en leerrijker maken van de speelplaats’
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Waarom?
Wie.een.grensoverschrijdend.project.op.poten.zet,.hoopt.een.
zo.groot.mogelijke.impact.of.lange.termijn.effect.te.genere-
ren. met. het. project . Een. manier. om. de. impact. van. je. pro-
ject. te. vergroten. is. disseminatie. of. het. bekend. maken. van.
de.resultaten.van.het.project.naar.het.brede.publiek.en.het.
beschikbaar.stellen.aan.sleutelactoren 
Daarnaast.kan.disseminatie.een.manier.zijn.om.de.doelgroep.
te.sensibiliseren.rond.het.projectthema .Als.leerlingen.een.
app.ontwikkelen.om.de.houdbaarheidsdatum.van.voedsel.in.
de. koelkast. op. te. volgen. om. zo. voedselverspilling. tegen. te.
gaan,.is.dat.ook.nuttig.voor.het.ruime.publiek .
Disseminatie.kan.er.ook.op.gericht.zijn.om.expertise te.de-
len of.beleidsmakers te.beïnvloeden .Bijvoorbeeld.als.een.
partnerschap.vaststelt.dat.er.een.zeer.efficiënte.methode.be-
staat.om.te.werken.aan.de.taalontwikkeling.van.kleuters,.dan.
kan.dat.ook.interessante.informatie.zijn.voor.beleidsmakers.
en.voor.andere.scholen.of.organisaties .Door.je.resultaten.te.
verspreiden.kan.je.ook.anderen.inspireren,.bv .andere.scho-
len. of. beleidsmakers . Het. ene. idee. kan. immers. het. andere.
voortbrengen. en. zo. kunnen. anderen. verder. bouwen. op. het.
verrichte.werk 

.

Disseminatie.kan.ook.een.manier.zijn.om stakeholders en 
de doelgroep.te.betrekken.bij.het.project.en.input.of.feed-
back.van.hen.te.krijgen 
Je.resultaten.op.een.doordachte.manier.verspreiden.kan.ook.
een.manier.zijn.om.je.netwerk uit.te.breiden of.zelfs.nieuwe.
partnerschappen. te. ontwikkelen . Door. kwaliteitsvolle. re-
sultaten.neer.te.zetten.kan.je.een.gegeerde.partner.zijn.voor.
andere. scholen . Of. je. kan. als. expert. gezien. worden. rond. je.
projectthema,.wat.op.zich.ook.nieuwe.kansen.kan.brengen 
Disseminatie.wordt.ten.slotte.ook.aangemoedigd.door.sub-
sidiërende. overheden. of. organisaties. omdat. het. een. goede.
promotie. is. van het subsidiereglement. en. de. resultaten.
die.het.voortbrengt 

3.   Na het project: veranker de resultaten

3.1.   Verspreid de resultaten: disseminatie
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Disseminatie. betekent. het. verspreiden. van. de. project-.
resultaten. naar. anderen . Dit. impliceert. dat. dissemi-
natie.vooral.aan.het.einde.van.het.project.gebeurt .
Dat.neemt.niet.weg.dat.het.belangrijk.is.om.bij.de.
uitwerking.van.het.projectvoorstel.al.na.te.denken.
over. hoe. je. de. resultaten. zal. verspreiden . Maak.
daarom. een. disseminatieplan. op,. waarbij. je.
aangeeft. welke. resultaten. (wat?). je. verspreidt.
naar. welke. doelgroep. (naar. wie?),. hoe. je. dat.
zal.doen.(hoe?),.wie.die.taak.om.zich.zal.nemen.
(wie?),. wanneer. dat. gepland. wordt. (wanneer?).
en.welk.effect. je.beoogt.met.die.disseminatieac-
tiviteit.(effect?) .
Het.disseminatieplan.kan.gekoppeld.worden.aan.het.
algemene. communicatieplan,. waarbij. je. ook. gebruik.
maakt. van. de. visuele. identiteit. van. het. project . Zorg.
ervoor. dat. het. disseminatieplan. in. verhouding. is. met. je.
project:.bij.bepaalde.projecttypes,.zoals.projecten.op.school-
niveau,.is.disseminatie.belangrijker.dan.bij.andere.projecten .

Voor. het. uitwerken. van. je. disseminatieplan. kan. je. gebruik.
maken.van.deze.template:

Tips

DISSEMINATIE- 
PLAN
template
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•. Denk.grondig.na.over.wat.je.wil.dissemineren 
. Bij.disseminatie.gaat.het.over.het.verspreiden.van.je.resul-

taten .Je.resultaten.kunnen.materieel.of. immaterieel.zijn,.
dus.zullen.het.vooral.de.materiële.eindproducten.zijn.die.
zullen. verspreid. worden . Het. kan. hier. bijvoorbeeld. gaan.
om:
•. leer. en. onderwijsproducten. zoals. curricula,. handboek.

met.goede.praktijken,.toolbox,.een.videoverslag,.studies,.
e-learning.inhoud,.conferenties,.cursussen 

•. een.methode.om.een.probleem.aan.te.pakken:.bv .rond.
pesten.op.school

•. een.praktische.tool.of.product,.zoals.een.handboek,.cur-
riculum,.e-learning.tools 

•. onderzoeksrapport.of.studie
•. handboek.met.goede.praktijken.of.casestudies
•. evaluatieverslagen
•. informatiebrochures
•. beleidsaanbevelingen
Bij. immateriële. eindproducten. kan. het. bijvoorbeeld. gaan.
om.
•. kennis.en.expertise.van.de.doelgroep
•. sterkere.vaardigheden.of.resultaten
•. een.groenere,.gezondere,.speel-.en.leerrijke.school
•. bepaalde.methoden.en.benaderingen.
•. Europese.samenwerkingsverbanden.en.netwerken
•. een.veranderde.houding
Hierbij. is. het. belangrijk. om. het. onzichtbare. zichtbaar. te.
maken,.zodat.die.informatie.kan.verspreid.worden .Dit.kan.
door.de.resultaten.te.documenteren.d m v :.
•. een.Europass.document.om.de. leerresultaten.en. infor-

meel.leren.zichtbaar.te.maken
•. een.zelfevaluatie,.bv .obv.het.Europees.Referentiekader.

voor.Talen
•. videoreportages.met.een.overzicht.van.de.projectactivi-

teiten,.waarbij.de.evolutie.van.het.project.zichtbaar.ge-
maakt.wordt

•. een.rapport.met.conclusies.of.aanbevelingen
•. een.statistisch.overzicht.van.een.voor-.en.nabevraging,.

waardoor.je.een.effect.kan.aantonen

•. Denk.grondig.na.over.naar wie.je.wil.dissemineren 
. De. resultaten. van. het. project. zullen. zowel. intern. (binnen.

de.school).als.extern.(naar.anderen).verspreid.worden .Het.
kan.daarom.handig.zijn.om.een.overzicht.te.maken.van.de.
doelgroepen. naar. wie. je. wil. dissemineren. en. er. een. con-
tactlijst.van.op.te.stellen.die.door.alle.partners.regelmatig.
aangevuld.wordt .Denk.daarbij.vooral.aan.doelgroepen.die.
een.belang.hebben.bij.de.projectresultaten.of.die.een.mul-
tiplicator.kunnen.zijn .

•. Denk.grondig.na.over.hoe.je.wil.dissemineren 
. Er. zijn. tal. van. manieren. om. je. resultaten. te. verspreiden .

Enkele.ideeën:
•. gebruik. communicatietools. van. de. school:. website,.

schoolkrant,.Facebook 
•. gebruik.de.communicatietools.van.het.project:.verstuur.

een. folder. naar. stakeholders,. plaats. de. resultaten. van.
het.project.op.de.projectwebsite

•. contacteer.de.lokale,.algemene.en.vooral.gespecialiseer-
de.pers

•. maak.gebruik.van.eTwinning.
•. gebruik. het. Dissemination. Platform. van. de. Europese.

Unie:. http://ec europa eu/programmes/erasmus-plus/
projects/

•. organiseer.een.studiedag.of.bezoeken.van.stakeholders
•. hou. discussievergaderingen. zoals. infosessies,. work-

shops,. seminaries,. nascholingscursus,. tentoonstellin-
gen

•. organiseer.een.disseminatie-event,.waarop.je.de.projec-
tresultaten.voorstelt.en/of.traint.met.de.stakeholders 

•. communiceer.rechtstreeks.met.externe.stakeholders.en.
multiplicatoren,.bv .tijdens.overleg.binnen.de.scholenge-
meenschap,.aan.begeleiders

•. Denk.grondig.na.over.wie.welke.disseminatieactiviteit.op.
zich.neemt 

. Disseminatie. is. de. verantwoordelijkheid. van. elke. project.
partner .Zorg.ervoor.dat.iedereen.zijn.steentje.hiertoe.bij-
draagt .

•. Denk.grondig.na.over.wanneer.je.wil.dissemineren 
. Disseminatie. loopt. in.principe.over.de.hele.projectcyclus .

Maar.aangezien.je.de.projectresultaten.verspreidt,.ligt.het.
zwaartepunt. van. de. disseminatie. aan. het. einde. van. het.
project.en.erna .

•. Denk.grondig.na.over.het effect dat.je.wil.bereiken.met.de.
disseminatieactiviteiten 
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Waarom?
Wie.een.grensoverschrijdend.project.opzet,.hoopt.niet.alleen.
een.zo.groot.mogelijke.impact.te.genereren.met.het.project,.
maar.wil.er.ook.voor.zorgen.dat.de.resultaten.van.het.project.
effectief gebruikt.worden.door.anderen .Dit.is.wat.bedoeld.
wordt.met.‘exploitatie’ .Exploitatie.mag.ruim.geïnterpreteerd.
worden . Het. kan. gaan. om. scholen. of. andere. organisaties,.
professionals.en.lerenden.binnen.en.buiten.het.partnerschap.
die.effectief.met.de.resultaten.aan.de.slag.gaan .De.resulta-
ten.kunnen.echter.ook.geïntegreerd.worden.in.andere.projec-
ten.of.opgenomen.worden.in.het.beleid .

Om.er.zeker.van.te.zijn.dat.de.resultaten.bruikbaar zijn.voor 
de doelgroep,. is.het.belangrijk.om.hen.van.bij.de.start.van.
het. project. te. betrekken,. bijvoorbeeld. door. te. werken. met.
focusgroepen . Vooraf. een. grondige. analyse. maken. van. de.
noden.van.de.doelgroep.zorgt.er.bovendien.voor.dat.de.resul-
taten.effectief.door.de.doelgroep.en.zelfs.op.grotere.schaal.
kunnen.gebruikt.worden 
Belangrijk. is. dus. dat. de. eindproducten. bruikbaar. zijn. in. di-
verse.contexten .Dit.kan.bewerkstelligd.worden.door.het.re-
sultaat.gebruiksvriendelijk.uit.te.werken,.vertaling.in.andere.
werktalen.te.voorzien.of.het.product.te.testen.in.verschillen-
de.contexten.en.met.andere.gebruikers .

Daarnaast. is. het. ook. nodig. om. exploitatieactiviteiten. te. or-
ganiseren. waarbij. de. doelgroep. getraind. of. gecoacht. wordt.
om.met.de.resultaten.aan.de.slag.te.gaan .Daartoe.kan.een.
exploitatieplan.nuttig.zijn .
De.basis.hiervan.is.identiek.aan.het.disseminatieplan,.waarbij.
je.aangeeft.welke.producten.(wat?).je.verspreidt.naar.welke.
doelgroep.(naar.wie?),.hoe.je.dat.zal.doen.(hoe?),.wie.die.taak.
op.zich.zal.nemen.(wie?),.wanneer.dat.gepland.is.(wanneer?).
en.welk.effect.je.beoogt.met.die.exploitatieactiviteit.(effect?) .

Voor.het.uitwerken.van.je.exploitatieplan.kan.je.ook.gebruik.
maken.van.deze.template:

3.2.  Zorg ervoor dat de resultaten gebruikt worden binnen en buiten de school (exploitatie)

Tips

wat? naar wie? hoe? wanneer? wie? effect?
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B.Stappenplan

•. Denk.grondig.na.over.wat.je.wil.exploiteren 
. Bij.exploitatie.gaat.het.over.het.verspreiden.van.je.resulta-

ten.met.als.doel.dat.anderen.de.resultaten.effectief.gebrui-
ken .De.resultaten.die.geëxploiteerd.worden,.zijn.dus.vooral.
materiële.eindproducten .

•. Denk.grondig.na.over.naar wie.je.wil.exploiteren 
. De.resultaten.van.het.project.kunnen.op.meerdere.niveaus.

geëxploiteerd.worden:.op.microniveau.of.binnen.de.eigen.
school:.leerlingen,.leerkrachten,.oudercomité,.de.scholen-
gemeenschap;.op.mesoniveau.of.binnen.het.onderwijs. in.
Vlaanderen.en.de.partnerlanden;.en.op.macroniveau.of.via.
beleidsbeïnvloeding.op.nationaal.of.Europees.niveau 

. Het.kan.daarom.handig.zijn.om.een.overzicht.te.maken.van.
de.doelgroepen.die.je.wil.bereiken.en.hiervoor.een.contact-
lijst.op.te.stellen.die.door.alle.partners.regelmatig.aange-
vuld. wordt . Denk. daarbij. vooral. aan. doelgroepen. die. een.
belang.hebben.bij.de.projectresultaten.of.die.een.multipli-
cator.kunnen.zijn .

•. Denk.grondig.na.over.hoe.je.wil.exploiteren 
. Er.zijn.tal.van.manieren.om.je.resultaten.te.exploiteren .En-

kele.ideeën:
•. een.train-de-trainer.waarbij.de.doelgroep.en.multiplica-

toren.met.het.eindproduct.aan.de.slag.gaan
•. het. resultaat. verspreiden. en. daarbij. een. helpdesk. aan-

bieden
•. een.coachingtraject.opzetten.voor.andere.scholen
•. infosessies.of.nascholingscursussen.organiseren
•. optreden.als.expert.tijdens.workshops,.conferenties
•. politieke.actie.ondernemen:.petities,.lobbywerk

•. Denk.grondig.na.over.wie.welke.exploitatieactiviteit.op.zich.
neemt 

. Exploitatie. is. de. verantwoordelijkheid. van. elke. project.
partner .Zorg.ervoor.dat.iedereen.zijn.steentje.hiertoe.bij-
draagt .Bekijk.daarbij.de.competenties.die.aanwezig.zijn.in.
het.partnerschap .Zo.kan.iemand.die.sterk.is.in.ICT.de.pro-
jectwebsite.en.de.sociale.media.beheren,.een.straffe.pen.
kan.de.pers.aanschrijven,.enz 

. Medewerking. aan. disseminatie. en. exploitatie. of. het. net-
werk.kan.eventueel.een.criterium.zijn.voor.je.partnerkeuze 

•. Denk.grondig.na.over.wanneer.je.wil.exploiteren 
. De.voorbereiding.van.de.exploitatie. loopt.in.principe.over.

de.hele.projectcyclus .Maar.aangezien.je.de.doelgroep.wil.
aanmoedigen. om. met. de. resultaten. aan. de. slag. te. gaan,.
ligt.het.zwaartepunt.van.de.exploitatie.aan.het.einde.van.
het.project.en.erna .

. Een. groot. deel. van. de. exploitatie. zal. gebeuren. nadat. het.
project. afgelopen. is . Nadenken. over. de. duurzaamheid.
ervan. is. dus. belangrijk . Voorzie. daarom. een. budget. om.
na. afloop. van. het. project. bijvoorbeeld. nog. 3. jaar. de. pro-
jectwebsite.online.te.houden.of.om.brochures.bij.te.druk-
ken .Bespreek.met.de.partners.ook.hoe.je.het.materiaal.up-
to-date.kan.houden.en.wie.daarvoor.verantwoordelijk.is 

•. Denk.grondig.na.over.het.effect.dat.je.wil.bereiken.met.de.
exploitatieactiviteiten 

. Het.kan.hier.bijvoorbeeld.gaan.over.het.bereik.van.je.exploi-
tatieactiviteiten,. namelijk. het. aantal. mensen. dat. gebruik.
maakt. van. het. eindproduct . Maar. het. kan. ook. gaan. over.
het.realiseren.van.beleidsbeïnvloeding,.het.versterken.van.
competenties. van. anderen,. informatie/goede. praktijken.
doorgeven,.enz 

6564



Waarom?
Hoewel.bij.grensoverschrijdende.projecten.voor.leerlingen.de.
aanpak.verschilt.van.de.gewone.klaspraktijk.staat.de.ontwik-
keling.van.de. leerlingen.toch.centraal . In.een. internationale.
context.gebeurt.leren.echter.eerder.op.een.informele.manier .
Het.is.daarom.goed.om.na.te.denken.over.hoe.de.evolutie.van.
de. leerlingen. kan. gemeten. of. opgevolgd. worden,. zodat. ook.
de.resultaten.van.dat.leren.kunnen.gevalideerd.worden .Met.
valideren.bedoelen.we.het.zichtbaar.maken.en.waarde.geven.
aan. het. leren. buiten. het. formele. onderwijs,. ongeacht. hoe,.
waar.en.wanneer.dit.leren.plaatsvond .
Maar.ook.personeel.van.de.school.leert.binnen.een.interna-
tionaal. project . En. ook. voor. deze. doelgroep. wordt. best. na-
gedacht.over.hoe.het.geleerde.kan.ingezet.worden,.zodat.de.
school.hier.optimaal.gebruik.kan.van.maken .
Ten.slotte.worden.de.internationale.projecten.ook.best.inge-
bed.in.het.algemene.schoolbeleid,.zodat.ze.elkaar.versterken 

3.3. Maak de resultaten van het project duurzaam
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Tips
Vooraleer. de. leerresultaten. kunnen. gevalideerd. worden,.
moeten.ze.eerst.zichtbaar.gemaakt.worden 
•. Valideer.de leerresultaten van de leerlingen 
. Er.bestaan.diverse.manieren.om.de.leerresultaten.van.de.

leerlingen.te.verankeren,.zoals
•. Integratie. van. het. project. en. de. leerresultaten. in. het..

curriculum..De.leerresultaten.tellen.mee.bij.de.algeme-
ne.beoordeling.van.de.leerling 

•. Europass.is.een.Europees.instrument.om.leerresultaten.
zichtbaar. te. maken . Met. Europass. toon. je. wie. je. bent,.
wat.je.geleerd.hebt.en.wat.je.kunt .Het.is.een.verzamel-
map.(portfolio).van.documenten.waarmee.je.je.loopbaan.
in.kaart.kunt.brengen .Voor.het.schoolonderwijs.zijn.er.
deze.Europass-documenten:
1 .Het Europass-CV (curriculum vitae):. is. een. stan-

daard.cv.dat.er.in.alle.Europese.talen.identiek.uitziet .
Je. kan. er. je. competenties. in. omschrijven. die. je. in. of.
buiten.het.onderwijs.en.op.het.werk.of.stage.verwor-
ven. hebt. en. in. binnen-. of. buitenland .Je. kunt. er. ook.
nauwkeurig.je.taalvaardigheden.in.omschrijven .

2 .Het Europass-Taalpaspoort:.is.een.document.waar-
mee.je.je.taalkennis.in.kaart.kan.brengen.op.basis.van.
het.Europees.Referentiekader.voor.Talen.en.documen-
teren.met.bijlagen .

3 .Europass Mobiliteit:.is.een.document.dat.je.krijgt.als.
je.gedurende.een.bepaalde.periode.in.een.ander.Euro-
pees.land.stage.loopt.of.een.opleiding.volgt .

4 .Europass Certificaatsupplement. (voor. beroeps-
opleiding):. is. een. document. dat. je. samen. met. een.
certificaat. van. beroepsopleiding. ontvangt . Het. Cer-
tificaatsupplement. beschrijft. de. competenties. die. je.
tijdens. je. opleiding. verworven. hebt. en. geeft. een. lijst.
van.beroepen.die.je.met.je.certificaat.kunt.uitoefenen 

. Meer.info:.www europass-vlaanderen be.
•. ECVET. is.het.Europees.systeem.van.studiepuntenover-

dracht.voor.beroepsonderwijs.en.–opleiding .Het.docu-
menteert.de.in.het.buitenland.verworven.leerresultaten:.
kennis,.vaardigheden.en.competenties .Zo.kunnen.men-
sen.in.het.beroepsonderwijs.volledig.gebruik.maken.van.
de. door. hun. behaalde. leerresultaten,. ongeacht. hoe. of.
waar.deze.resultaten. in.de.Europese.Unie.(EU).zijn.be-
haald 

. Meer.info:.www ecvet nl/1_1012_Wat_is_ECVET as-
px#sthash EfZcCPzq dpuf.

•. Een.eigen portfolio.van.de.school,.waarbij.de.leerlingen.
de.evolutie.van.wat.ze.leerden.bijhouden .

•. Valideer.de leerresultaten van de leerkrachten
. Er. zijn. diverse. manieren. om. de. leerresultaten. van. leer-

krachten.te.valideren:
•. Europass.is.een.Europees.instrument.om.leerresultaten.

zichtbaar.te.maken.(zie.leerresultaten.leerlingen) .
•. Het.kan.hier.ook.gaan.om.vormen.van.publieke erken-

ning op school,.zoals
•. nascholers.die.een.bepaalde.opdracht.of.meer.verant-

woordelijkheid.krijgen.binnen.de.school 
•. het.vernoemen en prijzen.van.een.project.tijdens.per-

soneelsvergadering.op.school 
•. uren vrijgesteld krijgen. voor. grensoverschrijdende.

projectwerking.of.andere.zaken 
•. leerresultaten. worden. opgenomen. in. het. persoonlijk.

ontwikkelingsplan.van.het.personeelslid

•. Verankering.van.de.resultaten op schoolniveau 
. Internationalisering.is.absoluut.een.meerwaarde.voor.deel-

nemers.aan.het.project .Maar.het.versterkt.ook.de.school.
als. geheel . Daarom. is. het. belangrijk. om. internationalise-
ring.en.de.resultaten.ervan.te.verankeren.op.schoolniveau .
Dat.betekent.dat.de.grensoverschrijdende.projecten.inge-
past. worden. in. de. missie. en. visie. van. de. school. en. idea-
liter. geëxpliciteerd. worden. in. het. beleidsplan. (of. op. een.
andere. manier) . Het. inbedden. van. internationalisering. in.
het.schoolbeleid.garandeert.dat.de.resultaten.van.grens-
overschrijdende. projecten. geïntegreerd. worden. in. de.
hele.schoolwerking.en.dus.een.impact.hebben.op.de.hele.
school 

Elos.–.Europe.stretching.borders.is.een.manier.om.
internationalisering.te.verankeren.op.school 
Elos.staat.voor.‘Europese leeromgeving op school’ .
Scholen.die.ervoor.kiezen.om.een.Europese.en.
internationale.leeromgeving.te.ontwikkelen.voor.hun.
leerlingen.kunnen.het.‘Elos’.label.ontvangen 
Het.doel.van.Elos.is.dat.jongeren.in.het.secundair.
onderwijs.kennis,.vaardigheden.en.attitudes.
ontwikkelen.om.als.actieve.burger.te.leven,.te.leren.
en.te.werken.in.een.Europese.en.internationale.
omgeving 
Elos.moedigt.scholen.in.de.hele.EU.aan.om.een.
Europese.(en.internationale).leeromgeving.te.creëren.
voor.de.leerlingen,.om.Europa.en.internationalisering.
te.verankeren.in.het.schoolbeleid.en.creëert.een.
Europees.netwerk.van.scholen.die.Europa-minded.
zijn .Daarom.definieert.het.leerresultaten.voor.
leerlingen.en.een.kwaliteitsnorm.voor.de.school 

Meer.info:.www eloseducation info..
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C.Overzicht..
subsidie-.
mogelijkheden

Beknopt
overzicht

C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Europese.Unie:.Erasmus+
•. KA1.voor.schoolonderwijs:.nascholingsprojecten
•. KA1.voor.beroepsopleiding.en.–onderwijs.(VET):..

leermobiliteit.voor.leerlingen.en.personeel
•. KA1.Assistentschappen
•. KA2.Schoolpartnerschappen
•. KA2.Strategische.partnerschappen.voor.schoolonderwijs
•. KA2.Strategische.partnerschappen.voor.beroepsopleiding.en..

–onderwijs.(VET)
•. Voorbereidend.bezoek
•. eTwinning.
•. Erasmus.in.schools

Raad.van.Europa
•. Pestalozzi.programma:.nascholingsprojecten

Vlaamse.overheid
•. Buurklassen
•. Vlaams-Marokkaanse.Twinnings

VVOB
•. Scholenbanden

Prins.Filipsfonds
•. Uitwisselingen.leerlingen
•. Uitwisselingen.leerkrachten

Vlaamse.Gemeenschapscommissie.van.het.Brussels.Hoofdstedelijk.Gewest
•. Subsidies.voor.educatieve.initiatieven.van.scholen

Provincie.West-Vlaanderen
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Project Wat? Voor wie? Met wie? Duur?
EU:..
KA1.voor.schoolonderwijs

nascholingsproject.obv.leernoden.
van.de.school.of.een.consortium.van.
scholen

-.personeel.van.de.
school
-bijdragers.tot.de..
strategische.ontwikke-
ling.van.de.school

-.nascholingsproject:..
...1.of.2.jaar
-.nascholingsactiviteit:..
...2.tot.60.dagen

EU:..
KA1.voor.beroepsopleiding.
en.-onderwijs

-.stageproject.voor.leerlingen
-.nascholingsproject.voor.personeel.

van.(een.consortium.van).de.initiële.
beroepsopleiding.en.–onderwijs.
(VET)

-.leerlingen.in.VET
-.personeel.van.de.VET.

organisatie.uit.
een.Erasmus+.
programmaland

-.stageproject:..
...2.weken.tot.1.jaar
-.het.mobiliteitsproject:..
...1.of.2.jaar
-.nascholingsactiviteiten:...
...2.tot.60.dagen

EU:..
KA1.assistentschappen

de.school.ontvangt.een.buitenlandse.
assistent.(toekomstig.leerkracht).via.
een.buitenlandse.lerarenopleiding

scholen.uit.het.basis-.
en.secundair.onderwijs

een.buitenlandse.
student

2.tot.12.maanden

EU:..
KA2.voor.schoolonderwijs:.
schoolpartnerschappen

een.samenwerkingsproject.tussen.
minstens.2.scholen.uit.verschillende.
Europese.landen

scholen.uit.het.basis-.
en.secundair.onderwijs

een.school.
uit.één.van.de.
programmalanden

2.tot.3.jaar

EU:..
KA2.strategische.
partnerschappen.voor.
schoolonderwijs

een.samenwerkingsproject.tussen.
minstens.3.scholen.of.andere.
organisaties.uit.verschillende.
Europese.landen

scholen.uit.het.basis-.
en.secundair.onderwijs

scholen.of.andere.
organisaties.uit.een.
programmaland

2.tot.3.jaar

EU:..
KA2.strategische.
partnerschappen.voor.
beroepsopleiding.en.
onderwijs.(VET)

een.samenwerkingsproject.
tussen.minstens.3.organisaties.
van.het.beroepsonderwijs.of.de.
beroepsopleiding.en.andere.partners.
uit.verschillende.Europese.landen .

het.initiële.
beroepsonderwijs.
en.–opleiding.(ook.
deeltijdse.systemen)

organisaties.van.
de.VET.of.andere.
organisaties.uit.een.
programmaland

2.tot.3.jaar

EU:..
eTwinning

een.virtueel.samenwerkingsplatform.
voor.scholen

scholen.uit.bet.basis-.
en.secundair.onderwijs

scholen.uit.de.EU.of.
IJsland,.Noorwegen.
en.Turkije

bepaal.je.zelf

Raad.van.Europa:.
Pestalozzi.programma

nascholing.voor.personeel.in.het.
onderwijs

scholen.uit.bet.basis-.
en.secundair.onderwijs

3.tot.5.dagen,.afhankelijk.
van.het.programma

Vlaamse.overheid:.
Buurklassen

uitwisselingsproject.met.een.school.
uit.één.van.de.buurlanden.van.België

scholen.uit.bet.basis.
en.buitengewoon.
onderwijs.en.de.
eerste.graad.van.het.
secundair.onderwijs

een.school.uit.één.
van.de.buurlanden.
van.België

-.het.project:.
1.schooljaar

-.de.uitwisseling:.
...minstens.2.dagen

Vlaamse.overheid:.
Vlaams-Marokkaanse.
Twinnings

samenwerkingsprojecten.tussen.
scholen.uit.Vlaanderen.en.Marokko 

scholen.uit.bet.basis-.
en.secundair.onderwijs

officiële.scholen.in.
Marokko

1.jaar

VVOB:.Scholenbanden een.duurzaam.samenwerkingsproject.
met.een.school.uit.het.Zuiden .

scholen.uit.bet.basis-.
en.secundair.onderwijs

alle.scholen.uit.het.
Zuiden .

minimum.8.jaar:.
een.scholenband.is.een.
proces,.waarbij.je.evolueert.
van.een.opstartende.
scholenband.naar.een.
duurzame.scholenband

Prins.Filipsfonds:
Uitwisseling.leerlingen

uitwisselingsproject.tussen.minstens.
twee.scholen.uit.verschillende.
Belgische.gemeenschappen

scholen.uit.bet.basis-.
en.secundair.onderwijs

scholen.uit.de.andere.
gemeenschappen.in.
België.of.uit.Brussel 

-.het.project:..
1.schooljaar

-.de.uitwisseling:.
minstens.1.dag.in.elke.
gemeenschap

Prins.Filipsfonds:.
Uitwisseling.leerkrachten.
of.directies

uitwisselingsproject.waarbij.
leerkrachten.of.directies.
vernieuwende.praktijken.gaan.
observeren.of.les.gaan.geven.in.een.
partnerschool.uit.één.van.de.andere.
Belgische.gemeenschappen

leerkrachten.en.
directie.uit.alle.basis-.
en.secundaire.scholen .

scholen.uit.de.andere.
gemeenschappen.in.
België.of.uit.Brussel 

-.het.project:..
1.schooljaar

-.de.uitwisseling:.
minstens.1.dag.in.elke.
gemeenschap

VGC.van.Brussels.
Hoofdstedelijk.Gewest

grensoverschrijdende.
onderwijssamenwerking

Nederlandstalige.
basis-.en.secundaire.
scholen.in.Brussel

een.trimester

Provincie.West-Vlaanderen uitwisselingsproject.met.één.of.
meerdere.scholen.uit.een.andere.
EU-regio

basis-.en.secundaire.
scholen.uit.Provincie.
West-Vlaanderen.

scholen.uit.één.
van.de.buurregio's.
van.de.Provincie.
West-Vlaanderen.of.
andere.EU-regio's 

de.uitwisseling:.
minstens.1.volledige.dag
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Van.2014.tot.2020.loopt.het.Erasmus+.programma.voor.on-
derwijs,. opleiding,. jeugd. en. sport . Erasmus+. is. het. vervolg.
op.het.‘een.leven.lang.leren’-programma.(onderwijs.en.oplei-
ding).dat.liep.van.2007.tot.2013 .

Erasmus+.bouwt.verder.op.de.2020-strategie.van.de.EU.voor.
slimme,. inclusieve. en. duurzame. groei . Om. werk. te. maken.
van.zo’n.kennismaatschappij.moeten.de.burgers.beschik-
ken. over. de. vaardigheden. en. voldoende. creativiteit . Het.
onderwijs.zal.daarom.moeten.moderniseren,.nieuwe.les-.en.
leermogelijkheden.ontwikkelen.en.inspelen.op.nieuwe.maat-
schappelijke.ontwikkelingen .

Het. programma. bestaat. uit. 3 sleutelacties:. Individuele.
leermobiliteit.(KA1),.Samenwerking.voor.innovatie.en.goede.
praktijken.(KA2).en.Steun.voor.beleidshervorming.(KA3) .In.
wat.volgt.bespreken.we.enkel.die.acties.die.van.belang.zijn.
voor.scholen .

In.Vlaanderen.is.het.Nationaal.Agentschap.Epos.vzw.het.ver-
antwoordelijke. contactpunt. voor. Erasmus+. projecten. voor.
schoolonderwijs.en.voor.beroepsonderwijs.en.-opleiding 

Meer.info.over.Erasmus+:.
http://ec europa eu/programmes/erasmus-plus

Programmalanden.van.Erasmus+ .
Noot:.Zwitserland.heeft.voorlopig.een.
verminderde.status,.
zie.http://www epos-vlaanderen be.
voor.meer.info 

C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

EUROPESE UNIE: ERASMUS+

Registreren voor Erasmus+
Vooraleer.je.een.aanvraag.voor.een.Erasmus+.project.kan.indienen,.moet.je.
je.registreren.en.een.PIC.nummer.verkrijgen.(voor.KA1.en.KA2.projecten) .
Elke.school.moet.zich.maar.een.keer.registreren,.de.registratie.en.bijhorende.
PIC.blijven.geldig.voor.elke.volgende.aanvraag .

Hoe?
•. stap.1:.Surf.naar..

https://ec europa eu/education/participants/portal/desktop/en/
home html 

•. stap.2:..Klik.op.‘Register’.en.registreer 
•. stap.3:..Eens.je.ingelogd.bent,.klik.je.op.tabblad.‘Organisations’.en.

‘Register.organisation’ .Geef.alle.gevraagde.gegevens.in.en.ontvang.zo.
je.PIC-nummer 

Noot .De.documenten.die.moeten.opgeladen.worden.in.de.Participants’.
Portal.zijn:.

•. Legale.status:..
http://ec europa eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_
entities/legal_entities_en cfm .
•. scholen.van.het.vrij.onderwijs.(vzw’s):.gebruik.formulier.‘particuliere.

onderneming’ ..
Bij.rechtsvorm.zet.je.de.naam.van.de.vzw .In.alle.andere.vakjes.zet.je.
de.gegevens.van.de.school 

•. scholen.van.het.GO!,.provinciaal.of.gemeentelijk.onderwijs:.gebruik.
formulier.‘publiekrechtelijke.entiteit

•. Scan.de.fiche.van.je.school. in.die. je.vindt.op.www ond vlaanderen be/
onderwijsaanbod 

•. Financiële.identificatie:.http://ec europa eu/budget/contracts_grants/
info_contracts/financial_id/financial_id_en cfm 

Voor. handleidingen,. zie. www ryckevelde be/nl/europa_beleven/ondersteu-
ning/handleidingen_aanvraagformulieren-313 html
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Wat?
Je.school.werkt.een.nascholingsproject.uit.vanuit.de.leerno-
den.van.de.school,.waarbij.meerdere.leerkrachten.of.directie-
leden.betrokken.zijn .Je.zoekt.een.antwoord.op.die.leernoden.
door.een.project.op.te.stellen.waarbij.leerkrachten,.midden-
kader. en. directieleden. van. de. school. een. gestructureerde.
cursus. volgen. of. deelnemen. aan. een. conferentie,. een. sta-
ge.volgen.of.een.‘jobshadowing’.of. lesopdracht.doen. in.een.
school.of.een.andere.relevante.organisatie,. in.een.school. in.
één.van.de.ERA+-landen .

Voor wie?
•. Scholen.kunnen.eigen.personeel.(leerkrachten,.middenka-

der. en. directieleden). uitsturen. voor. nascholing . Ook. bui-
tenstaanders.kunnen.een.nascholing.volgen,.op.voorwaar-
de. dat. ze. bijdragen. tot. de. strategische. ontwikkeling. van.
de. school:. pedagogische. begeleiders,. CLB-medewerkers,.
nascholers…

•. Ook. een. consortium. van. één. coördinator4. en. minstens. 2.
scholen.kunnen.een.aanvraag.indienen .

Met wie?
Je.hebt.geen.partnerschool.nodig.voor.het.indienen.van.een.
nascholingsproject . Je. zal. uiteraard. wel. één. of. meerdere.
scholen.of.organisaties.in.een.programmaland.nodig.hebben.
voor.vb .een.jobshadowing.of.stage .
Op. www schooleducationgateway eu. vind. je. mogelijke..
partnerorganisaties. en. cursussen. en. kan. je. zelf. je. aanbod.
(zoekertje).plaatsen 

Duur
Een.nascholingsactiviteit.kan.2.tot.60.dagen.duren.(exclusief.
reistijd,.dit.wil.zeggen.dat.je.min .4.dagen.weg.bent) 
Het.nascholingsproject.duurt.1.of.2.jaar 

Beurs
De.school.ontvangt.een.beurs.die.bijdraagt.in:
•. de.kosten.voor.de.organisatie.van.de.nascholingsactivitei-

ten.van.het.personeel.(tot.€350.per.deelnemer)
•. de. reis-. en. verblijfskosten . Subsidies. voor. verplaatsings-

kosten.hangen.af.van.de.afstand,.en.gaan.van.€180.pp.tot.
€1 100.per.persoon .

•. de.eventuele.cursuskosten .

Indienen
De.aanvraag.stuur.je.online.door .
Je.vindt.de.deadline.en.het.aanvraagformulier.via.
www epos-vlaanderen be .

C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

KA1 voor schoolonderwijs: nascholingsprojecten

4 Een ‘school coordination body’ is in Vlaanderen ofwel één van de zendende scholen die de rol van consortium-coördinator op zich neemt, ofwel een organisatie die betrokken is bij de stra-
tegische ontwikkeling van de zendende scholen en met een organisatorische band met diezelfde scholen, bv. een pedagogische begeleidingsdienst, CLB, scholengroep, scholengemeenschap, 
inrichtende macht.

 Opgelet: zowel in het geval van een aanvraag door een school als door een ‘school coordination body’, zijn de mensen die uitgestuurd worden op nascholing ofwel personeel van de zendende 
school of scholen, ofwel mensen die een rol spelen in de strategische ontwikkeling van diezelfde zendende school/scholen.
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
Organisaties.van.het.beroepsonderwijs.en.de.beroepsoplei-
ding.kunnen.een.mobiliteitsproject.realiseren.waarbij.leerlin-
gen.een.stage.volgen.en.personeel.van.het.beroepsonderwijs.
een.nascholing.kunnen.volgen.in.één.van.de.Erasmus+.lan-
den .
Leerlingen.kunnen.een.stage.doen.in.een.buitenlands.bedrijf.
of. organisatie. of. een. combinatie. van. leren. op. de. partner-
school.en.werkplekleren.op.een.stageplaats 
Personeel. van. de. VET. kan. een. nascholingsproject. realise-
ren.om.antwoorden.te.vinden.op.concrete.leernoden.van.de.
school .Dat.kan.door.een.lesopdracht.te.doen.in.een.partner-
organisatie,.een.stage.of.‘jobshadowing’.doen.in.een.bedrijf,.
een.school.of.een.andere.relevante.organisatie.in.één.van.de.
Erasmus+-landen 

Voor wie?
•. Organisaties. van. het. initiële. beroepsonderwijs. en. –oplei-

ding.(ook.deeltijdse.systemen).kunnen.personeel.en.leer-
lingen.tot.1.jaar.na.afstuderen.uitsturen 

•. Een.consortium.van.minstens.drie.organisaties.van.het.ini-
tiële.beroepsonderwijs.en.–opleiding 

Met wie?
Een.KA1-project.werk.je.uit.met.minstens.één.organisatie.uit.
een.ander.programmaland .
Op. www schooleducationgateway eu. vind. je. mogelijke..
partnerorganisaties. en. cursussen. en. kan. je. zelf. je. aanbod.
(zoekertje).plaatsen 

Duur
Het.mobiliteitsproject.duurt.1.of.2.jaar 
Een.stage.voor.leerlingen.kan.2.weken.tot.12.maanden.duren 
Een.nascholing.voor.personeel.kan.2.dagen.tot.60.dagen.du-
ren.(exclusief.reistijd.d w z .dat.je.min .4.dagen.op.verplaat-
sing.bent) 

Beurs
De.beurs.voor.een.mobiliteitsproject.binnen.het.beroepson-
derwijs.en.–opleiding.wordt.samengesteld.op.basis.van.ver-
schillende.modules:
•. organisatiekosten.(tot.€350.per.deelnemer)
•. reis-. en. verblijfskosten,. afhankelijk. van. de. afstand. (van.

€180.tot.€1 100.per.persoon) .
•. taalvoorbereiding.voor.stages.van.langer.dan.een.maand
•. bijzondere.noden.(op.basis.van.de.reële.kosten)

Indienen
De.aanvraag.stuur.je.online.door .
Je.vindt.de.deadline.en.het.aanvraagformulier.via.
www epos-vlaanderen be .

KA1 voor beroepsopleiding en –onderwijs (VET):  
leermobiliteit voor leerlingen en personeel
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
De.school.ontvangt.een.buitenlandse.assistent,.een.toekom-
stige.leerkracht,.die.meedraait.op.school.en.diverse.taken.op.
zich. neemt,. zoals. taalonderricht,. helpen. bij. projectwerking,.
begeleiden.bij.uitstappen,.enz 
De. assistent. vervangt. de. leerkracht. niet,. maar. assisteert.
hem. of. haar. bij. het. lesgeven. en. versterkt. op. die. manier. de.
eigen.professionele.vaardigheden.als.leerkracht 

Voor wie?
Alle. basisscholen. en. secundaire. scholen. kunnen. een. assis-
tent.ontvangen.uit.één.van.de.Erasmus+.landen 
Je.school.kan.een.zoekertje.voor.een.buitenlandse.assistent.
plaatsen.op.www schooleducationgateway eu 

Duur
Van.twee.tot.12.maanden 

Beurs
De. Vlaamse. school. ontvangt. geen. subsidie . De. assistent.
krijgt.een.beurs.voor.het.verblijf.en.de.reiskosten 

Indienen
De.student.die.een.stage.wil.doen.als.‘assistent’.(traineeship).
op. jouw.school.dient.via.de.hogeschool.of.universiteit.waar.
hij/zij.studeert.een.aanvraag.in.voor.mobiliteit.(Erasmus).in.
een. goedgekeurd. KA1-project. van. de. hogeschool. of. univer-
siteit .

Meer info
http://comeniusassistent ryckevelde be

KA1: assistentschap
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
Scholen.uit.ten.minste.twee.Europese.landen.werken.samen.
rond.een.schoolonderwijs.thema,.gebaseerd.op.een.beleids-
keuze.van.de.school,.zoals.technologie.of.voorschoolse.op-
vang .Het.project.vertrekt.vanuit.een.bepaalde.beleidskeuze,.
vanuit.de.bedoeling.om.de.kwaliteit.van.het.aangeboden.on-
derwijs.te.versterken .De.activiteiten.kunnen.zowel.bedoeld.
zijn.voor.leerlingen.als.voor.leerkrachten.en.directie 
Leerlingen. kunnen. elkaar. over. de. grens. ontmoeten. tijdens.
een.klasuitwisseling.of.een.‘junior.Erasmus’ .Leerkrachten.en.
directie.kunnen.elkaar.ontmoeten.om.het.project.te.plannen.
en.te.evalueren,.maar.ook.voor.een.nascholing.of.een.lesop-
dracht 

Dit. soort. projecten. wordt. officieel. ‘strategische. partner-
schappen.waaraan.alleen.scholen.deelnemen’.genoemd .Ze.
worden. ‘strategische’. partnerschappen. genoemd. omdat.
het. project. effect. moet. genereren. dat. blijft. doorwerken. na.
het.project.en.bijdraagt.tot.de.ontwikkeling.van.de.school .De.
projecten.moeten.ook.relevant.zijn:.het.project.is.‘must.have’.
en. niet. ‘nice. to. have’ . Aangeven. waarom. het. project. nodig,.
nuttig.en.Europees.is,.is.dus.de.boodschap .

Binnen.deze.actie.stelt.de.Europese.Commissie.prioriteiten.
voorop:
KA2.–.Algemene.prioriteiten
•. Ontwikkelen. van. basisvaardigheden. (communicatie. in. de.

moedertaal,. communicatie. in. vreemde. talen,. wiskundi-
ge. competentie. en. basiscompetenties. op. het. gebied. van.
exacte.wetenschappen.en.technologie.en.digitale.compe-
tentie).en.transversale.vaardigheden.(leercompetentie,.so-
ciale.en.burgerschapscompetentie,.ontwikkeling.van.initia-
tief. en. ondernemerszin,. cultureel. bewustzijn. en. culturele.
expressie).d m v . innovatieve.pedagogische.benaderingen.
en.ontwikkeling.van.passende.evaluatie-.en.certificerings-
methoden 

•. Verbetering.van.integratie.van.ICT.in.onderwijs/leerproces 
•. Versterken. van. samenhang. tussen. instrumenten. voor.

transparantie.en.erkenning 
•. Onderwijs/opleidingsfinanciering. afstemmen. op. nieuwe.

behoeften 

KA2.–.Prioriteiten.voor.schoolonderwijs
•. Verbetering.van.opleidingsniveau.van.jongeren,.vooral.van.

zij.die.de.school.vroegtijdig.dreigen.te.verlaten.of.met.ge-
ringe.basisvaardigheden.(in.wiskunde,.wetenschappen.en.
geletterdheid) 

•. Hoogwaardig.en.toegankelijk.onderwijs.en.opvang.voor.jon-
ge.kinderen.(Early.Childhood.Education.and.Care,.ECEC) 

•. Herziening. en. versterking. van. het. beroepsprofiel. van. de.
onderwijsberoepen 

Voor wie?
Alle.scholen.uit.het.basis-.(kleuter.en.lager).en.secundair.on-
derwijs 

Met wie?
Het. partnerschap. wordt. afgesloten. tussen. minimum. twee.
(en. maximum. 10). scholen. uit. minstens. twee. verschillende.
programmalanden 

Duur
Een.KA2.partnerschap.duurt.minimum.2.tot.maximum.3.jaar 

Beurs
Binnen.deze.projecten.krijgt.elke.school.een.eigen.beurs,.dat.
bestaat.uit.verschillende.modules:
•. projectmanagement. en. implementatie. (coördinator:.

€500/maand.–.partner:.(€250/maand) 
•. transnationale. projectmeetings. (€575. of. €760. per. per-

soon.per.meeting)
•. ‘intellectuele.prestaties’.of.de.creatie.van.een.substantieel.

eindproduct
•. disseminatie.evenementen.om.het.eindproduct.bekend.te.

maken. en. te. doen. gebruiken. (€100. of. €200. per. deelne-
mer)

•. transnationale. leeractiviteiten. (forfaits. voor. reis-. en. ver-
blijfkosten.en.taalvoorbereiding):
•. uitwisseling.van.groepen.leerlingen.en.de.begeleidende.

leerkrachten.(5.tot.60.dagen)
•. leermobiliteit.voor.leerlingen.(>.60.dagen)
•. joint.staff.training.event.(5.tot.60.dagen)
•. les-.of.nascholingsopdracht.(>.60.dagen)

•. uitzonderlijke.kosten.(75%.van.de.reële.kosten)
•. bijzondere.noden.(100%.van.de.reële.kosten).
Opmerking:.Vooraleer.de.aanvraag.effectief.ingediend.wordt,.
kan.een.Vlaamse.school.een.voorbereidend.bezoek.brengen.
aan.de.partners .Hiervoor.ontvang.je.een.Vlaamse.beurs .Zie.
verder 

Indienen
De.coördinator.van.het.partnerschap.dient.de.(gezamenlijk.
opgemaakte).aanvraag.online.in .Je.vindt.de.deadline.en.het.
aanvraagformulier.via.www epos-vlaanderen be .

KA2: partnerschappen tussen scholen
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
Scholen.en/of.organisaties.uit.ten.minste.drie.Europese.lan-
den. werken. samen. rond. een. schoolonderwijs. thema,. geba-
seerd.op.een.beleidskeuze.van.de.school,.zoals.technologie.
of.voorschoolse.opvang .Het.project.vertrekt.vanuit.een.be-
paalde.beleidskeuze,.vanuit.de.bedoeling.om.de.kwaliteit.van.
het.aangeboden.onderwijs.te.versterken .De.activiteiten.kun-
nen.zowel.bedoeld.zijn.voor.leerlingen.als.voor.leerkrachten.
en.directie 
Leerlingen. kunnen. elkaar. over. de. grens. ontmoeten. tijdens.
een.klasuitwisseling.of.een.‘junior.Erasmus’ .Leerkrachten.en.
directie.kunnen.elkaar.ontmoeten.om.het.project.te.plannen.
en.te.evalueren,.maar.ook.voor.een.nascholing.of.een.lesop-
dracht 

Ze.worden. ‘strategische’ partnerschappen.genoemd.om-
dat.het.project.effect.moet.genereren.dat.blijft.doorwerken.
na.het.project.en.bijdraagt.tot.de.ontwikkeling.van.de.school .
De. projecten. moeten. ook. relevant. zijn:. het. project. is.‘must.
have’.en.niet.‘nice.to.have’ .Aangeven.waarom.het.project.no-
dig,.nuttig.en.Europees.is,.is.dus.de.boodschap .

Binnen.deze.actie.stelt.de.Europese.Commissie.prioriteiten 
voorop,.zie.KA2.partnerschappen.tussen.scholen .

Voor wie?
Scholen.uit.het.basis-.(kleuter.en.lager).en.secundair.onder-
wijs. en. ook. partners. uit. de. andere. domeinen. van. het. Eras-
mus+. programma. (hoger. onderwijs,. volwasseneneducatie,.
jeugd,.etc ) 

Met wie?
Het.partnerschap.wordt.afgesloten.tussen.minimum.drie.(en.
maximum.10).scholen.of.organisaties.van.uit.minstens.drie.
verschillende.programmalanden .Het.partnerschap.kan.wer-
ken.rond.een.thema.dat.een.impact.heeft.op.het.schoolon-
derwijs;. of. rond. een. thema. dat. impact. heeft. op. meerdere.
domeinen,.zoals.jeugd.en.hoger.onderwijs .Dit.zijn.cross-sec-
torale.partnerschappen 

Duur
Een.KA2.partnerschap.duurt.minimum.2.tot.maximum.3.jaar 

Beurs
Binnen. deze. projecten. krijgt. de. coördinator. de. volledige.
beurs.en.verdeelt.die.over.de.partners .De.beurs.bestaat.uit.
verschillende.modules:
•. projectmanagement. en. implementatie. (coördinator:.

€500/maand.–.partner:.(€250/maand) 
•. transnationale. projectmeetings. (€575. of. €760. per. per-

soon.per.meeting)
•. ‘intellectuele.prestaties’.of.de.creatie.van.een.eindproduct
•. disseminatie.evenementen.(€100.of.€200.per.deelnemer)
•. transnationale. leeractiviteiten. (forfaits. voor. reis-. en. ver-

blijfkosten.en.taalvoorbereiding):
•. uitwisseling.van.groepen.leerlingen.en.de.begeleidende.

leerkrachten.(5.tot.60.dagen)
•. leermobiliteit.voor.leerlingen.(>.60.dagen)
•. joint.staff.training.event.(5.tot.60.dagen)
•. les-.of.nascholingsopdracht.(>.60.dagen)

•. uitzonderlijke.kosten.(75%.van.de.reële.kosten)
•. bijzondere.noden.(100%.van.de.reële.kosten).

Opmerking:.Vooraleer.de.aanvraag.effectief.ingediend.wordt,.
kan. een. Vlaamse. organisatie. een. voorbereidend. bezoek.
brengen. aan. de. partners . Hiervoor. ontvang. je. een.Vlaamse.
beurs .Zie.verder 

Indienen
De.coördinator.van.het.partnerschap.dient.de.(gezamenlijk.
opgemaakte).aanvraag.online.in .Je.vindt.de.deadline.en.het.
aanvraagformulier.via.www epos-vlaanderen be .

KA2: strategische partnerschappen voor schoolonderwijs
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C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
Organisaties. van. het. beroepsonderwijs. of. de. beroepsoplei-
ding. en. andere. partners. (scholen,. ngo’s,. sociale. partners,.
volwasseneneducatie,. enz ). werken. een. partnerschap. uit.
rond. een. gemeenschappelijk. thema. dat. relevant. is. voor. de.
beroepsopleiding.en.het.beroepsonderwijs.of.dat.relevant.is.
voor.meerdere.sectoren.(bv .schoolonderwijs,.VET,.volwasse-
neneducatie,.hoger.onderwijs,.jeugd) .

Binnen.deze.actie.stelt.de.Europese.Commissie.prioriteiten.
voorop,. zie. KA2. schoolpartnerschappen. voor. de. algemene.
prioriteiten .Binnen.VET.wordt.prioriteit.gegeven.aan.projec-
ten.die.partnerschappen.smeden.tussen.de.onderwijswereld.
en.de.arbeidsmarkt.(in.het.bijzonder.ondernemingen.en.soci-
ale.partners),.aan.de.ontwikkeling.van.postsecundaire.of.ter-
tiaire.kwalificaties.met.korte.cyclus,.in.overeenstemming.met.
het. Europees. kwalificatiekader. en. gericht. op. gebieden. met.
groeipotentieel.of.gebieden.met.tekorten.aan.vaardigheden,.
en.aan.de.afstemming.van.het.beleid. inzake.beroepsonder-
wijs.en.-opleiding.op.lokale,.regionale.en.nationale.strategie-
en.voor.economische.ontwikkeling 

Voor wie?
Scholen.van.het.initiële.beroepsonderwijs.en.–opleiding.(ook.
deeltijdse.systemen) 
Partners. uit. andere. domeinen,. zoals. schoolonderwijs,. VET,.
volwasseneneducatie,.hoger.onderwijs,.jeugd 

Met wie?
Het.partnerschap.wordt.afgesloten.tussen.minimum.drie.en.
maximum. tien. organisaties. uit. minstens. drie. verschillende.
programmalanden . Het. partnerschap. kan. werken. rond. een.
thema.dat.een. impact.heeft.op.de.beroepsopleiding.en.het.
beroepsonderwijs;. of. rond. een. thema. dat. impact. heeft. op.
meerdere.domeinen,.zoals.schoolonderwijs.en.hoger.onder-
wijs .Dit.zijn.cross-sectorale.partnerschappen 
Aan.deze.partnerschappen.kunnen.ook.partnerlanden.deel-
nemen 

Duur
Een.KA2.partnerschap.duurt.minimum.2.tot.maximum.3.jaar 

Beurs
Binnen. deze. projecten. krijgt. de. coördinator. de. volledige.
beurs.en.verdeelt.die.over.de.partners .De.beurs.bestaat.uit.
verschillende.modules:
•. projectmanagement. en. implementatie. (coördinator:.

€500/maand.–.partner:.(€250/maand) 
•. transnationale. projectmeetings. (€575. of. €760. per. per-

soon.per.meeting)
•. ‘intellectuele.prestaties’.of.de.creatie.van.een.eindproduct
•. disseminatie.evenementen.(€100.of.€200.per.deelnemer)
•. transnationale. leeractiviteiten. (forfaits. voor. reis-. en. ver-

blijfkosten.en.taalvoorbereiding):
•. ‘blended.mobility’.(een.combinatie.van.virtuele.

contacten.met.een.uitwisseling.van.leerlingen).en.de.
begeleidende.leerkrachten.(5.tot.60.dagen)

•. joint.staff.training.event.(5.tot.60.dagen)
•. les-.of.nascholingsopdracht.(>.60.dagen)

•. uitzonderlijke.kosten.(75%.van.de.reële.kosten)
•. bijzondere.noden.(100%.van.de.reële.kosten).
Opmerking:.Vooraleer.de.aanvraag.effectief.ingediend.wordt,.
kan.een.Vlaamse.school.een.voorbereidend.bezoek.brengen.
aan.de.partners .Hiervoor.ontvang.je.een.Vlaamse.beurs .Zie.
verder 

Indienen
De.coördinator.van.het.partnerschap.dient.de.(gezamenlijk.
opgemaakte).aanvraag.online.in .Je.vindt.de.deadline.en.het.
aanvraagformulier.via.www epos-vlaanderen be .

KA2: strategische partnerschappen voor beroepsopleiding 
en –onderwijs (VET)

76



C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

Wat?
Tijdens.een.voorbereidend.bezoek.kunnen.Vlaamse.scholen.
en.organisaties.die.een.Erasmus+-project.willen.opzetten,.
kennis.maken.met.potentiële.buitenlandse.partners .
Je.ontmoet.er.elkaar.om.af.te.toetsen.of.je.op.dezelfde.
golflengte.zit.voor.het.realiseren.van.een.Europees.project.
en.bespreekt.er.mogelijke.projectideeën .

Voor wie?
Alle.Vlaamse.organisaties.die.een.Erasmus.+.project.kunnen.
en.willen.uitwerken .

Met wie?
Met.minstens.1.potentiële.partner.uit.één.van.de.Erasmus.+.
landen .

Duur
Het.voorbereidend.bezoek.beslaat.maximum.5.dagen,.
inclusief.reisdagen 

Beurs
Je.krijgt.een.forfaitair.bedrag.voor.reis-.en.verblijfskosten .
Het.bedrag.hangt.af.van.het.land.waar.je.naartoe.gaat .
Opmerking:.de.subsidie.is.Vlaams.en.geldt.dus.enkel.voor.
Vlaamse.scholen.en.organisaties .Het.is.bovendien.onzeker.
of.deze.actie.in.de.toekomst.nog.wordt.voortgezet .Ga.naar.
de.website.van.Epos.Vlaanderen.voor.meer.informatie .

Indienen
Bekijk.de.website.van.Epos.vzw.voor.toekomstige.
indieningsdata.en.de.aanvraagformulieren .De.aanvraag.
wordt.ingediend.bij.Epos.vzw 
Check.de.deadlines.via.www epos-vlaanderen be .

Voorbereidend 
bezoek
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Wat?
eTwinning. is. een. community. voor. scholen. in. Europa . Leer-
krachten.uit.de.deelnemende.landen.kunnen.er.met.elkaar.in.
contact.te.komen,.ideeën.en.praktijkvoorbeelden.uitwisselen,.
samenwerken.in.groepen,.samen.leren.tijdens.online.leereve-
nementen.en.projecten.uitvoeren 
De.enige.voorwaarde.is.dat.je.samenwerkt.met.minstens.één.
school.uit.één.van.de.deelnemende.landen .Je.kiest.zelf.het.
thema,. de. eindproducten,. samenwerkingsmiddelen. en. de.
duur.van.het.project 

eTwinning. is. het. buitenbeentje. bij. de. Erasmus+. projecten,.
omdat. je. wel. ondersteuning,. maar. geen. beurs. ontvangt .Je.
moet. er. dan. ook. geen. projectaanvraag. voor. indienen,. wat.
deze.actie.erg.laagdrempelig.maakt 

Voor wie?
Alle.basis.en.secundaire.scholen.in.Vlaanderen 

Met wie?
Alle.scholen.in.de.28.EU-lidstaten.en.Turkije,.Noorwegen.en.
IJsland 

Duur
De.duur.en.intensiteit.van.de.communicatie.binnen.het.pro-
ject.bepaal.je.zelf 

Beurs
Voor.een.eTwinning.project.ontvang.je.geen.beurs,.maar.wel.
de.digitale.middelen.om.over.de.grenzen.heen.samen.te.wer-
ken .
Je.kan.bovendien.een.beroep.doen.op.gratis.ondersteuning.
en.één.van.de.vele.bijscholingen .

Indienen
Je.kan.op.eender.welk.moment.je.project.registreren .

Aanvraagformulieren
Er.zijn.geen.aanvraagformulieren,.wel.wordt.gevraagd. je.ei-
gen.school.en.op.termijn.ook.je.eTwinning.project.te.registre-
ren.op.www etwinning be/vlaanderen .

Meer info
www etwinning be/vlaanderen

eTwinning 
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Wat?
‘Erasmus.in.Schools’.wil.Erasmusstudenten.en.leerlingen.uit.
het.basis-.of.secundair.onderwijs.met.elkaar.in.contact.bren-
gen . Beiden. kunnen. er. iets. uit. leren:. de. student. leert. meer.
over.de.cultuur.en.het.onderwijssysteem.in.zijn.gastland,.de.
leerlingen.leren.over. internationale.mobiliteit.en.over.cultu-
rele.diversiteit .
Concreet.komt.een.Erasmusstudent.langs.op.school,.om.er.
een. presentatie. te. geven. of. activiteit. te. doen . De. activiteit.
moet.aangepast.zijn.aan.de.leerlingen .Verder.is.er.veel.vrij-
heid.voor.de.school.en.de.student .Activiteiten.kunnen.gaan.
van.een.taalworkshop,.een.presentatie.over.het.thuisland.van.
de. Erasmusstudent,. tot. een. typische. culinaire. of. sportieve.
activiteit 

Voor wie?
Alle.basis-.en.secundaire.scholen 

Met wie?
Alle.inkomende.en.uitgaande.Erasmusstudenten.in.België .

Duur
Het.kan.gaan.om.een.presentatie.van.1.lesuur,.maar.kan.ook.
langer.duren,.afhankelijk.van.de.afspraken.tussen.de.school.
en.de.student 

Beurs
Er.is.geen.beurs.voorzien .Als.school.betaal.je.zelf.de.verplaat-
singskosten.van.de.Erasmusstudent.naar.en.van.je.school 

Indienen
De.school.vult.een.registratieformulier.in.op.de.website.van.
ESN.Belgium .Het.Nationaal.Agentschap.checkt.de.kandida-
turen.en.ESN.stuurt.ze.door.naar.de.dichtstbijzijnde.ESN-af-
deling,.die.op.zoek.gaat.naar.een.student.om.te.linken.aan.je.
school 

Meer info
www esnbelgium org/?q=erasmus-schools

Erasmus in schools
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RAAD VAN EUROPA

De.Raad.van.Europa.is.een.internationale.organisatie.die.47.
leden.telt.en.zich.bezighoudt.met.cultuur,.talen,.mensenrech-
ten,.enz 

Via.het.Pestalozzi-programma.van.de.Raad.van.Europa.kun-

nen.leerkrachten.workshops.volgen.in.het.buitenland .

Wat?
Leerkrachten,. directieleden. en. ander. pedagogisch. school-
personeel. kunnen. een. bijscholing. van. de. Raad. van. Europa.
volgen .Vaak.liggen.die.bijscholingen.in.de.sfeer.van.de.the-
ma’s.waar.de.Raad.van.Europa.mee.bezig.is .Je.kiest.een.voor.
jou.interessante.bijscholing.uit.een.overzichtslijst.van.moge-
lijke.workshops.op.hun.website 

Voor wie?
Iedereen. die. een. ambt. in. het. basis-. of. secundair. onderwijs.
bekleedt 

Duur
Afhankelijk.van.het.thema.(meestal.3.tot.5.dagen) 

Beurs
Het.gastland.betaalt.het.verblijf,.de.Raad.van.Europa.staat.in.
voor.de.verplaatsingskosten .De.terugbetaling.van.deze.kos-
ten.gebeurt.meestal.pas.nadat.het.eindverslag.van.de.work-
shop.bij.de.Raad.van.Europa.werd.ingediend 

Indienen
Je.kan.op.eender.welk.moment.je.project.registreren .

Aanvraagformulieren
Aanvragen. worden. ingediend. bij. het. departement. Onder-
wijs.en.Vorming .De.contactpersoon.is.Marieanne.Persoons:..
marieanne persoons@ond vlaanderen be 
De.deadline.voor.indiening.is.afhankelijk.van.de.gekozen.cur-
sus 

Meer info
www coe int/en/web/pestalozzi.

Pestalozzi programma: Nascholingscursussen

80



C.Overzicht.subsidiemogelijkheden

VLAAMSE OVERHEID

BUURKLASSEN. wil. Vlaamse. scholen. zonder. internationale.
ervaring.een.opstap.bieden.naar.Erasmus+.enerzijds,.en.hen.
een.kleinschalig.en.laagdrempelig,.maar.volwaardig.alterna-
tief.bieden.anderzijds .Dit.door.hen.de.kans.te.geven.om.korte.
klasuitwisselingen.te.organiseren .BUURKLASSEN.wil.op.die.
manier. een. extra. impuls. geven. aan. de. internationalisering.
van.Vlaamse.scholen 
BUURKLASSEN. bestaat. sinds. het. schooljaar. 2014-2015. en.
is. de. opvolger. van. de. vroegere. programma’s. ‘Buurlanden’,.
‘GROS’.en.‘Euroklassen’,.gefinancierd.door.het.departement.
Onderwijs.en.Vorming .

Wat?
Je.school.werkt.een.schooljaar. lang.samen.met.een.school.
uit.één.van.de.buurlanden.van.België .De.scholen.starten.een.
gezamenlijk.project.op,.met.meerdere.activiteiten .Als.hoog-
tepunt.van.de.projectactiviteiten.is.er.een.(wederzijdse).uit-
wisseling.van.de.leerlingen 

Voor wie?
Vlaamse.klassen.uit.het.buitengewoon.onderwijs,.het.basis-
onderwijs.(kleuter-.en.lager.onderwijs).en.de.eerste.graad.se-
cundair.onderwijs.komen.in.aanmerking.voor.dit.programma .

Met wie?
De.partnerschool.is.afkomstig.uit.één.van.de.buurlanden.van.
België:. Nederland,. Frankrijk,. Luxemburg,. Duitsland. en. het.
Verenigd.Koninkrijk 

Duur
Het.project. loopt.over.één.schooljaar .De.uitwisseling.duurt.
minstens.twee.dagen .

Beurs
De.school.ontvangt.forfaitair.250.euro.voor.de.werkingskos-
ten . Voor. het. bezoek. aan. de. partnerschool. krijgt. de. school.
100.euro.per. leerling.(max .30. lln) .Per.bezoekende. leerling.
uit.het.buitenland.ontvangt.de.school.40.euro 
Ter. voorbereiding. van. de. uitwisseling. kan. je. een. voorberei-
dend.bezoek.doen .Er.gaat.minstens.1.leerkracht.op.voorbe-
reidend.bezoek.en.ontvangt.daarvoor.een.beurs.van.250.euro 

Indienen
De.aanvraag.gebeurt.uiterlijk.op.1.april.bij.Epos.vzw 

Meer info
www epos-vlaanderen be/?CategoryID=703

Buurklassen
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De.Vlaams-Marokkaanse.Twinnings.zijn.mogelijk.dankzij.het.
samenwerkingsakkoord. op. vlak. van. onderwijs. dat.Vlaande-
ren. en. Marokko. in. 2001. afsloten . Met. het. akkoord. wil. men.
Vlaamse.en.Marokkaanse.scholen.aanmoedigen.om.partner-
schappen.af.te.sluiten.met.de.bedoeling.om.de.wederzijdse.
kennis.en.samenwerking.tussen.de.scholen.te.vergroten 

Wat?
Subsidieprogramma.voor.samenwerking.tussen.scholen.uit.
Vlaanderen.en.Marokko .De.twinnings.moeten.bijdragen.tot.
een. verhoogd. maatschappelijk. bewustzijn. bij. leerlingen. en.
leerkrachten . Respect,. gelijkwaardigheid. en. diversiteit. zijn.
sleutelwoorden 
Elke.twinning.wordt.opgezet.rond.een.thema,.zoals.creativi-
teit.op.school,.milieueducatie.of.participatie.van. leerlingen .
Leerkrachten.uit.Vlaanderen.en.Marokko.stemmen.hun.les-
materiaal.af.op.die.thema’s 
In.het.kader.van.de.twinnings.bezoeken.Vlaamse.leerkrach-
ten.en. leerlingen.soms.ook.de.partnerschool. in.Marokko.of.
komen.Marokkaanse.leerkrachten.op.bezoek.in.Vlaanderen .
Verder.zijn.er.geen.voorwaarden.vastgelegd.wat.de.vorm.van.
het. project. betreft:. e-mail,. uitwisseling. van. leerlingen/leer-
krachten,.stages,.enz 
N a v .100.jaar.Groote.Oorlog.worden.projecten.met.als.the-
ma.‘WOI’.aangemoedigd 

Voor wie?
Alle.Vlaamse.basis-.en.secundaire.scholen 

Met wie?
Officiële.scholen.uit.Marokko 

Duur
De.projecten.duren.1.jaar 

Beurs
Je.ontvangt.een.beurs.voor.reis-.en.verblijfkosten.en.project-
kosten,.op.basis.van.de.uitgevoerde.activiteiten 

Indienen
Aanvragen.voor.een.projectsubsidie.worden.begin. juli. inge-
diend.bij.het.departement.Onderwijs.en.Vorming .De.contact-
persoon.is.Ruth.Lamotte:.ruth lamotte@ond vlaanderen be 

Meer info
www ond vlaanderen be/twinning.

Vlaams-Marokkaanse Twinnings
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VVOB

De. uitdagingen. van. de. globalisering,. de. Noord-Zuidproble-
matiek.en.culturele.diversiteit.zijn.steeds.meer.zichtbaar.in.
de. schoolwerking. in.Vlaanderen . Een. scholenband. biedt. de.
kans.om.deze.educatieve.opdracht.op.een.leuke.en.aantrek-
kelijke.manier.te.realiseren .

Zuid.en.Noord.liggen.niet.meer.zo.ver.van.elkaar .De.sociale.
media.bijvoorbeeld.maken.het.contact.met.de.ander.gemak-
kelijker.en.vanzelfsprekender .Dit.biedt.een.kans.voor.scholen.
om.met.leerkrachten.en.leerlingen.elders.in.de.wereld.kennis.
te.maken,.uit.te.wisselen.en.wie.weet.elkaar.ook.te.bezoeken 

Wat?
Een.scholenband.is.een.duurzame.relatie.tussen.een.Vlaam-
se.school.en.een.school.uit.het.Zuiden .Zo’n.scholenband.kan.
heel.uiteenlopende.vormen.aannemen .Wat.van.belang.is,.is.
dat.het.partnerschap.is.opgevat.als.een.gelijkwaardige,.duur-
zame. relatie. tussen. twee. scholen. waarbij. educatieve. doel-
stellingen.centraal.staan 

Voor wie?
Alle. scholen. in.Vlaanderen:. kleuter-,. lager. en. secundair. on-
derwijs.kunnen.een.scholenband.opstarten ..

Met wie?
Een.scholenband.werk. je.uit.met.een.school.uit.het.Zuiden .
VVOB. kan. je. helpen. om. een. school. te. vinden. binnen. haar.
partnerlanden.(Ecuador,.Suriname,.Rwanda,.DR.Congo,.Zam-
bia,. Zimbabwe,. Zuid-Afrika,. Vietnam. en. Cambodja),. maar.
je.kan.ook.zelf.een.school.uit.een.ander.land.uit.het.Zuiden.
zoeken .

Duur
Bij. een. scholenband. gaat. jouw. school. een. langdurige. band.
aan.met.één.specifieke.school.in.het.Zuiden .Zo’n.band.moet.
groeien,.en.daarom.definieert.VVOB.vier.ontwikkelingsstadia.
voor.scholenbanden:.van.een.opstartende.scholenband,.naar.
een.scholenband.met.ervaring,.naar.een.gevorderde.tot.een.
duurzame.scholenband .Elk.stadium.impliceert.een.specifiek.
kwaliteitsniveau .Een.school.krijgt.maximum.twee.jaar.de.tijd.
om.door.te.groeien.naar.een.volgend.niveau .

Beurs
De.subsidie.komt.tegemoet. in.de.kosten.van.de.Zuidschool.
voor.de.scholenband,.maar.is.ook.een.duwtje.in.de.rug.voor.
de.Vlaamse.school .Het.bedrag.van.de.subsidie. is.afhanke-
lijk.van.het.niveau.waarin.de.scholenband.zich.bevindt .Een.
school.kan.slechts.éénmaal.een.subsidie.aanvragen.voor.die.
bepaalde.fase 
•. Opstartende.scholenband:.max .€4 000.per.scholenband
•. Scholenband.met.ervaring:.max .€4 000.per.scholenband
•. Gevorderde. scholenband:. max . €3 000. per. scholenband.

(mits.25%.eigen.inbreng)
•. Duurzame. scholenband:. max . €2 000. per. scholenband.

(mits.50%.eigen.inbreng)

Indienen
Je.dient.een.actieplan. in .Per.specifiek.niveau.bestaat.hier-
voor.een.apart.sjabloon .Er.zijn.twee.oproepen.per. jaar,.tel-
kens.op.31.december.en.op.15.april .

Meer info
www scholenbanden be

Scholenbanden
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PRINS FILIPFONDS

Het. Prins. Filipfonds. wil. een. brug. slaan. tussen. de. drie. Ge-
meenschappen. van. België . Het. doet. dit. door. projecten. te.
steunen. waarbij. verscheidene. Gemeenschappen. betrokken.
zijn 
Het.Prins.Filipfonds.biedt.onder.andere.financiële.steun.aan.
taalgrensoverschrijdende.uitwisselingsprojecten.die.samen-

werking. tussen. scholen,. hogescholen. en. universiteiten. be-
vorderen .Op.die.manier.wil.het.de.communicatie.tussen.de.
Gemeenschappen.uitbreiden.en. intenser.maken .Het.Fonds.
wil.zo.het.‘kruispunt.van.de.drie.Gemeenschappen.van.Bel-
gië’.zijn 

Wat?
Binnen. een. Prins. Filipfonds. uitwisseling. ontmoeten. leerlin-
gen. van. één. of. meerdere. scholen. uit. een. andere. Gemeen-
schap. elkaar. gedurende. minstens. één. volledige. dag. in. elk.
van.de.betrokken.Gemeenschappen .De.scholen.kiezen.een.
gemeenschappelijk.thema.en.wisselen.materiaal,.ervaringen.
en. ideeën. uit. over. het. thema . Tijdens. hun. ontmoeting(en).
werken.ze.aan.een.gemeenschappelijk.eindproduct .Centraal.
in.dit.uitwisselingsproject.staat.dat.leerlingen.samen.iets.tot.
stand.brengen 

Voor wie?
Alle.scholen.uit.het.lager.en.secundair.onderwijs.in.België 

Met wie?
Je.start.een.project.op.met.minstens.1.partnerschool,.afkom-
stig.uit.één.van.de.andere.gemeenschappen.in.België.of.uit.
Brussel 

Duur
Het. project. loopt. binnen. een. schooljaar. (december-juni),..
met.daarbinnen.een.uitwisseling.tussen.leerlingen.van.min-
stens. één. volledige. dag,. in. elk. van. de. betrokken. gemeen-
schappen . Als. je. met. twee. scholen. bent,. betekent. dit. met.
andere.woorden.minstens.2.volledige.dagen.uitwisseling .

Beurs
De.beurs.bedraagt.tussen.de.1 000.euro.en.2 000.euro .De.
jury.bepaalt.het.exacte.subsidiebedrag,.op.basis.van.je.pro-
jectvoorstel 
Projecten.met.als.thema.‘WOI’.kunnen.tot.2 500.euro.ontvan-
gen 

Indienen
Het.kandidaatsdossier.wordt.door.de.twee.scholen.ingevuld,.
maar.door.slechts.één.school.ingediend .Het.Prins.Filipfonds.
doet.één.oproep.per.jaar,.de.deadline.ligt.meestal.eind.sep-
tember .Het.project.loopt.dan.tussen.december-.juni.van.dat-
zelfde.schooljaar .

Meer info
www prins-filipfonds org

Wat?
Leerkrachten. of. directies. gaan. op. uitwisseling. naar. een.
school.uit.een.van.de.andere.Belgische.gemeenschappen.om.
daar.vernieuwende.praktijken.te.observeren.of.les.te.geven.in.
de.andere.school 

Voor wie?
Leerkrachten.en.directie.uit.alle.basis-.en.secundaire.scholen.
in.België 

Met wie?
De.partnerschool.is.afkomstig.uit.één.van.de.andere.gemeen-
schappen.in.België.of.uit.Brussel 

Duur
Minimum. 1. dag. in. elke. gemeenschap,. maar. bij. voorkeur.
brengen.de.directieleden.of. leerkrachten.‘enige.tijd’.door. in.
de.partnerschool 

Beurs
De.beurs.bedraagt.500.euro 

Indienen
Het.kandidaatsdossier.wordt.door.de.twee.scholen.ingevuld,.
maar.door.slechts.één.school.ingediend .Het.Prins.Filipfonds.
doet.één.oproep.per.jaar,.de.deadline.ligt.meestal.eind.sep-
tember .Het.project.loopt.dan.tussen.december-.juni.van.dat-
zelfde.schooljaar .

Meer info
www prins-filipfonds org

Uitwisselingen leerlingen Uitwisselingen leerkrachten
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VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De.VGC.wil.met.dit.initiatief.een.link.leggen.tussen.de.school.
en. de. concrete. Brusselse. omgeving . Het. accent. ligt. op. de.
interactie. met. de. buurt,. maatschappelijke. participatie,. ver-
sterken. van. het. Nederlands. en. positief. leren. omgaan. met.
diversiteit 

Wat?
De. Vlaamse. Gemeenschapscommissie. geeft. beurzen. voor.
educatieve.projecten.aan.Nederlandstalige.scholen.in.Brus-
sel .De.subsidielijn.is.er.voor.veel.soorten.educatieve.projec-
ten,. en. dus. ook. voor. grensoverschrijdende. samenwerking .
Alle.educatieve.initiatieven.die.aan.de.inhoudelijk.voorwaar-
den.van.het.subsidieprogramma.voldoen,.komen.in.aanmer-
king .

Voor wie?
Alle.Nederlandstalige.basis-.en.secundaire.scholen.in.Brus-
sel 

Beurs
De.subsidie.bedraagt.maximum.5 000.euro 

Indienen
Er.zijn.twee.indieningsdata.per.jaar:.7.juli.(voor.projecten.in.
het.eerste.trimester).–.25.december.(voor.projecten. in.het.
tweede.of.derde.trimester) 

Meer info
www vgc be/Onderwijs/Subsidies/Educatieve+initiatie-
ven+van+scholen+toelichting htm

Subsidies voor educatieve initiatieven van scholen
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

De.provincie.West-Vlaanderen.geeft.subsidie.aan.grensover-
schrijdende.uitwisselingsprojecten.met.scholen.of.organisa-
ties.uit.andere.EU-landen .
De.provincie. laat.zo.meer.West-Vlamingen.proeven.van.wat.
Europa. in.de.praktijk. is .Ze.stimuleert.op.die.manier.de.uit-
bouw.van.sterke.Europese.partnerschappen,.in.het.bijzonder.
met.de.buurregio’s ..

Wat?
Je.school.zet.een.grensoverschrijdend.uitwisselingsproject.op.
met.een.school.uit.minstens.één.andere.EU-regio,.met.een.uit-
wisseling.van.minimum.één.dag .Projecten.moeten.getuigen.
van. een. kwaliteitsvolle. aanpak. en. van. een. aanzet. tot. struc-
turele. samenwerking . Daarnaast. moeten. de. activiteiten. een.
duidelijke.meerwaarde.hebben.voor.de.deelnemers.en.moe-
ten.ze.de.Europese.internationaliseringsgedachte.vertolken 

Voor wie?
Alle.West-Vlaamse.basis-.en.secundaire.scholen 

Met wie?
Een.of.meerdere.partnerscholen,.bij.voorkeur.afkomstig.uit.
één. van. de. buurregio’s. van. de. Provincie. West-Vlaanderen:.
Zeeland.(NL),.Henegouwen.(BE),.Nord.Pas-de-Calais.(FR).en.
Kent.(UK) .
Projecten.zijn.ook.mogelijk.met.regio’s.uit.alle.lidstaten.van.
de.Europese.Unie,.alsook.met.de.andere.Gemeenschappen.
binnen.België 

Duur
De.uitwisseling.zelf.duurt.minstens.één.volledige.dag .Je.kan.
een.vergoeding.krijgen.voor.een.uitwisseling.tot.maximum.5.
dagen .

Beurs
De.beurs.bestaat.uit.een.vast.bedrag.van.750.euro.voor.pro-
jectkosten,. en. een. variabel. bedrag. van. 10. euro. per. leerling.
per.dag.in.de.uitwisselingsregio.én.10.euro.per.dag.per.gast-
leerling.uit.de.partnerregio,.met.telkens.een.maximum.van.5.
dagen 
Opmerking:.De.subsidie.bedraagt.echter.maximum.50%.van.
de. subsidiabele. kosten. en. maximum. 2 000. euro. voor. een.
uitwisseling.met.een.school.uit.een.buurregio.en.maximum.
1 500.euro.voor.een.uitwisseling.met.een.andere.EU-regio 

Indienen
Jaarlijks.zijn.er.vier. indieningsdata:.15. januari.-.15.april. -.15.
juli.-.15.oktober .De.subsidieaanvraag.moet.echter.minstens.2.
maanden.voor.de.aanvang.van.het.project.ingediend.worden.
bij. de. contactpersoon. Ilse. Van. Roosbroeck:. Ilse Van_Roos-
broeck@west-vlaanderen be 

Meer info
www west-vlaanderen be/uitwisselingen
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Binnen. de. wereld. van. internationalisering. zijn. er. heel. wat.
spelers.actief .Als.school.sta.je.echt.niet.alleen.met.je.inter-
nationale.werking 
Hier.zetten.we.even.op.een.rijtje.welke.instantie.je.waarvoor.
kan.contacteren .

Heb. je. concrete. vragen. over. een. subsidieprogramma:. con-
tacteer.dan.de.verantwoordelijke.contactpersoon,.zoals.aan-
gegeven.in.het.overzicht.van.de.subsidiemogelijkheden .

Heb. je. vragen. naar. begeleiding. bij. het. opstarten. en. uitvoe-
ren.van.je.project?.Neem.dan.contact.op.met.Ryckevelde.of.
Alden.Biesen .Beide.organisaties.geven.informatie.en.bege-
leiding.rond.internationalisering.voor.scholen.binnen.het.Be-
heerscontract. met. het. departement. Onderwijs. en. Vorming.
van.de.Vlaamse.overheid 

•. Ryckevelde:.focus:.Oost-Vlaanderen,..
West-Vlaanderen.en.Vlaams-Brabant

. www ryckevelde be
•. Alden.Biesen:.focus:.Antwerpen,.Limburg.en.

Vlaams-Brabant
. www alden-biesen be.

Heb. je. vragen. naar. ondersteuning. bij. beleidsuitbouw,. dan.
zijn.de.schoolbegeleiders.van.de.pedagogische.begeleidings-
diensten.het.meest.voor.de.hand.liggende.aanspreekpunt .
Binnen.het.VSKO:
•. voor.basisonderwijs:.Marcel.Vanlommel
•. voor.buitengewoon.onderwijs:.Marleen.Clissen
•. voor.secundair.onderwijs:.Linda.Wouters.
•. voor.Pestalozzi:.Marleen.Decuyper
•. voor.internationale.nascholing:.Rik.Vanderhauwaert
•. stafmedewerker.internationalisering:.Karine.Van.Thienen

Binnen.het.GO!:
•. hoofd.internationalisering:.Jens.Vermeersch
•. adjunct.van.de.directeur.internationalisering:..

Veerle.De.Troyer
•. www g-o be/europa;..internationalisering@g-o be

Binnen.het.OVSG:.Marina.Vermeir

Binnen.het.POV:.Ludo.Couwels

C.Helpdesk

D.Helpdesk
Wie is wie?
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In. de. wereld. van. internationalisering. wordt. wel. wat. jargon.
gebruikt .Hieronder.zetten.we.de.belangrijkste.‘internationa-
liseringswoordenschat’.beknopt.op.een.rijtje 

•. disseminatie:.het.verspreiden.van.de.projectresultaten 

•. Europass:. een. portfolio. waarmee. je. je. competenties.
zichtbaar.kan.maken 

•. exploitatie:.ervoor.zorgen.dat.de.projectresultaten.door.
anderen.gebruikt.worden 

•. formeel.leren:.het.leerproces.dat.plaatsvindt.in.de.klas-
praktijk 

•. impact:.lange.termijn.effect.van.het.project 

•. informeel.leren:.informeel.leren.gebeurt.spontaan.in.het.
dagelijkse.leven 

•. mobiliteit:.een.verplaatsing.heen.en.terug.naar.een.part-
nerland 

•. non-formeel.leren:.niet-formeel.leren.vindt.plaats.buiten.
de.reguliere.opleidingssystemen.en.leidt.niet.tot.het.be-
halen.van.een.diploma.of.certificaat 

•. projectmeeting:. een. vergadering. met. alle. projectpart-
ners.waarbij.het.project.geëvalueerd.en.verder.gepland.
wordt 

•. valideren:.het.zichtbaar.maken.en.waarde.geven.aan.het.
leren. buiten. de. formele. educatie. en. training,. ongeacht.
hoe,.waar.en.wanneer.dit.leren.plaatsvond 

•. valorisatie:.vroeger.woord.voor.‘disseminatie.en.exploi-
tatie’ 

C.Helpdesk

Het ABC van internationalisering
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http://eeas europa eu/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_briefing_en pdf
http://www handboek-internationalisering be/nl/projectmanagement-tools/
http://www epos-vlaanderen be/_Uploads/dbsAttachedFiles/Implementatie-impact-Socrates-II-Vlaanderen pdf
www epos-vlaanderen be/_Uploads/dbsAttachedFiles/Rapportdeel1_def pdf
www european-project-management eu/fileadmin/images/Survival_Kit_EN pdf.
Internationalisering.op.school,.Karine.Van.Thienen,.VSKO,.2014 

Horizon.werd.gerealiseerd.door.Ryckevelde.vzw.in.opdracht.van.Epos.vzw 
Copyright.©.Ryckevelde.vzw.2014 
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