
Creëren van een 
internationaliseringscultuur 

op school



Situering
Heilig Hartinstituut Heverlee

 2 sites: Heverlee en Kessel-Lo

 Kessel-Lo: 300 leerlingen – 75 personeelsleden - stadscampus

 Heverlee: 2600 leerlingen – 300 personeelsleden - deel van grotere campus



SWOT:
Opportunities

 Nieuwe subsidie-cyclus Erasmus+: 2014-2021

 Goedgekeurd voorbereidend bezoek PT

 Goedgekeurde KA1-aanvraag



SWOT: Strenghts

 Bottom- up enthousiasme werd verankerd

 Start: 2 collega’s met een idee in 2014

 Oprichting werkgroep Heverlee in 2016

 Oprichting werkgroep Kessel-Lo in 2018

 KA1-projecten zorgden voor enthousiasme bij LRK

 Nu: 1 coördinator per campus

 Trekkers voor ieder project

 Koppeling aan school-initiateven: vb HHLeest



Strenghts: steun van beleid

 Oprechte interesse

 Toewijzing internationalisering aan 1 directielid

 Voorzien van een werklokaal

 Ondersteuning communicatie: vb Ouderraad, Dirco, personeelsvergadering,…

 Toewijzen van extra uren



Strenghts: communicatie

 Communicatie op maat van doelgroep

 Kies je moment: vb start van schooljaar, 1 keer per maand,…

 Kies je plaats: vb logo’s aan schoolpoort, valven,…

 Zorg voor 1 extra moment: vb. praatcafé

 Gebruik van bestaande kanalen: intern en extern

 Weekjournaals, opendeurdagen, start infobrochure, valven, facebook….

 Netwerkdagen, externe events, partner-initiatieven,…

 Werk met inkomende leerkrachten





SWOT: threats and weakness

Probleem:

 Grote school – initiatieven verdwijnen in de massa

 Moeilijk om structureel draagvlak te krijgen

Oplossing:

 Probeer toch lijnen te tekken: vb. eerste graad enkel etwinning en Prins-Filips

 Koppel initiatieven aan een studierichting

 Werk met reeds bestaande partners: vb UCLL, KUL, Erfgoed,… 

 Werk een duidelijk beleid uit



SWOT: threats and weakness

Probleem:

 Overbelasting van geëngageerde leerkrachten

 Internationalisering ‘komt er boven op’

Oplossing:

 Sluit aan bij reeds bestaande wensen

 Bewaak de belasting van collega’s, verdeel het werk

 Hou uren, taken,.. bij

 Werk naar beleid toe met cijfermateriaal en vraag om extra uren



Tips

 Werk naar directie toe met cijfermateriaal, harde feiten,…

 Communiceer op vele niveaus, intern en extern.

 Betrek collega’s in hun expertise

 Blij bij je leest: zoek zaken die aansluiten bij de noden, wensen,…. van je school.

 Ga in op zaken die collega’s zelf aanbrengen, die ze zelf graag doen = ideale trekkers

 Extra uren? Ja, maar het geeft ook energie

 Bouw regelmatig ‘feest- en geniet-momenten in!’


