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Praktische afspraken

Replay
Slides

Vragen achteraf
Attest



Europakasteel 
Alden Biesen

Partner in Europese projecten 
erfgoed en onderwijs, 
vertelkunst, valideren non-
formeel leren (huidige: Delphi)

Beheersovereenkomst met 
departement Onderwijs en 
Vorming

Doel BH: versterken Europese  
en internationale dimensie in 
het Vlaamse onderwijs- & 
vormingsveld



www.europahuis.be

info@europahuis.be
www.alden-biesen.be

julie.focquet@vlaanderen.be



Dienstverlening Vlaams onderwijs en vorming

Aanvragen Erasmus+: 
praktisch en 

inhoudelijk advies

Aanvragen Erasmus+: 
gratis nalezen / 

feedback 

Competentieontwikkeling: 
toolbox verankering 

internationaliseringsbeleid 
scholen / 

volwasseneneducatie

Informeren over en 
toeleiden naar aanbod 

Epos:
Erasmus+, buurklassen, 

EPALE

Studiedagen / 
thematische 

peersessies / webinars
EPALE-ambassadeur 



BESLOTEN FACEBOOKGROEP

• Netwerkplaats: deel verhalen, inspireer, durf te 
vragen, leg contact 

• Informatieplek: evenementen, oproepen, 
nieuwigheden, …

Nationaal samenwerken maakt onze internationale samenwerking 
sterker! 

https://www.facebook.com/groups/116182105765539/?source_id=134621263908613









VERANKERING

Internationaliseringsprojecten inpassen in 
de MISSIE en VISIE van de organisatie

 via BELEIDSPLAN

 integratie in hele werking

&

impact op hele organisatie en daarbuiten



Internationaliserings
beleids

plan



Internationalisering

Meer dan ERASMUS +!

• online samenwerking (via EPALE)
• buitenlandse docent of gastspreker
• buitenlandse (studie)reizen met cursisten
• buitenlandse stage voor cursisten
• docenten op cursus in het buitenland
• jobshadowing in het buitenland
• …



beleid

wordt gemaakt op verschillende niveaus: 
Bv.
• cursistengroep  docent / trainer
• afdeling / domein / …  coördinator, adjunct-directeur
• beleidsniveau organisatie  directie, raad van bestuur, etc.

Let op: Europees ontwikkelingsplan (in aanvraagformulieren ERA+ 
= op organisatieniveau !

 Verankering in curriculum, in instellingsmissie / - visie / -beleidsplan, in werkgroep



plan

Waarom een plan?
Wat is een plan?

 Zorgt voor concretisering: 
fases, stappen, wie, wat, wanneer, hoe met wie, etc.



Doel 
= 

impact en effect hebben
Welke doelen streven jullie na?

Waarom?



impact

= (langetermijn)effect van het project

o.a. via disseminatie, maar gaat veel verder 
dan verspreiden resultaten project

Wat is er veranderd? 



Hoe beginnen we eraan?



Download gratis op 

https://www.alden-
biesen.be/downloads

OF

www.europahuis.be/nl/ga-
internationaal/ondersteuning/toolbo
x-internationalisering-verankeren-op-
school



Waarom? Voor wie?
Versterken kwaliteit van Vlaamse 
onderwijs en vorming 

impact van 
internationaliseringsprojecten en –
initiatieven vergroten en versterken

Organisaties voor 
volwassenenonderwijs en 

-vorming

met (enige) ervaring 
in internationalisering

TIPS en PRAKTISCHE, GEBRUIKSKLARE SJABLONEN voor een 
professioneel, duurzaam en kwaliteitsvol  
internationaliseringsbeleid

Wat?



HOE? 

10 à la carte 
hoofdstukken 

(met sjablonen)

1, Visie

2, Strategie

3, Mensen

4, Kennis rond internationalisering

5, Een cultuur van internationalisering

6, Kwaliteitsvol projectmanagement

7, Erkenning leerresultaten lerenden

8, Erkenning en verankering leerresultaten medewerkers

9, Kwaliteitsontwikkeling

10, Communicatie en disseminatie



Hoe ver staat jouw school in het 
verankeren van internationalisering?

Doe de test! 
1. Surf naar https://toll-

net.be/moodle/course/view.php?id=47

2. Moodle-account? Log in of maak nieuw account

3. Zoek cursus: toolbox volwassenenonderwijs of ga 
opnieuw naar link

4. Wachtwoord: Epos (met hoofdletter ’E’)

5. Klik op toolbox en doe de test

6. Bepaal je prioriteiten en maak een stappenplan 
voor de komende jaren



Wachtwoord

Epos





1. VISIE

• CONTEXT: kenmerken organisatie (populatie, ligging, 
onderwijs, …)

• MISSIE: de bestaansreden van de organisatie

- een beschrijving van het  eindresultaat.

- een beschrijving van het aangeboden onderwijs en de 
doelgroep.

- een beschrijving van de waarden waarin de organisatie 
gelooft. 

“In onze ideale wereld…”

FJ1
FJ3
FJ4
FJ5
FJ6
FJ7



Dia 24

FJ1 poll
Focquet Julie; 26/05/2020

FJ3 Onze school beschikt over een uitgeschreven internationaliseringsvisie die ingebed is in de schoolwerking.
Focquet Julie; 26/05/2020

FJ4 Antwoorden: 1. Nee, we zijn er nog nietaan begonnen.
Focquet Julie; 26/05/2020

FJ5 2. We hebben al een eerste aanzet gegeven.
Focquet Julie; 26/05/2020

FJ6 3. We staan al ver.
Focquet Julie; 26/05/2020

FJ7 4. We hebben een afgewerkte en uitgeschreven internationaliseringsvisie die operationeel is in de schoolwerking.
Focquet Julie; 26/05/2020



1. VISIE

VISIE: hoe kan internationalisering bijdragen tot het 
realiseren van de missie = meerwaarde van 
internationalisering

= koppeling met het pedagogisch project van de school

“Voor onze cursisten is internationalisering of ‘leren van 
en in het buitenland’ een middel om ...”

“Voor ons personeel is internationalisering of ‘leren van 
en in het buitenland’ een middel om …”



2. Strategie
huidige activiteiten prioriteiten actieplan voor de toekomst



ACTIEPLAN INTERNATIONALISERING

Actie 1: samenstellen werkgroep ‘Internationalisering’
 doel: 
 aanpak:
 timing: 
 taken en taakverdeling: bv. draaiboek opstellen voor grensoverschrijdende projecten, uitbreiding netwerk, 

onderhouden huidige contacten, enz.

Actie 2: virtuele samenwerking tussen cursisten / lerenden in het laatste jaar van ….
 doel: 
 aanpak:
 timing: 
 taken en taakverdeling: bv. draaiboek voor de organisatie van het project, enz.

Actie 3: nascholing docent …. in het buitenland via …
 doel: 
 aanpak:
 timing: 
 taken en taakverdeling: bv. draaiboek voor de organisatie van de uitwisseling, enz.



3. Mensen
WERKGROEP

Betrek 
directie

Verdeel 
taken

Creëer 
team-
gevoel

Betrek 
belang-

hebbenden





4. Kennis rond 
internationalisering

• Creëer een platform 
voor kennisdeling

• Diverse mappen
• Ontwikkel kennis rond 

internationalisering



5. Cultuur van 
internationalisering

Elk personeelslid doordrongen?

Communiceer

Creëer een dynamische 
internationaliseringswerking

Maak internationalisering zichtbaar

Stap 1-4  Bouw gestaag aan die cultuur! 



6. Kwaliteitsvol project-management
Start vóór de start van je project: kwaliteitsvolle partners, impact+tool, …



• Zorg voor een goede 
voorbereiding: 

taken in kaart, verdeling 
taken, timing, afspraken…

• Maak gebruik van 
ondersteunende tools: 

Open project, Trello, Teams, …

• Monitor 
(projectdoelstellingen) en 
evalueer (kwaliteit 
projectactiviteiten en 
resultaten)



7. Erkenning leerresultaten lerenden

•Europass
• Inbedden in curriculum cursisten
•…



8. Erkenning leerresultaten docenten / 
vormingsmedewerkers

•Europass
•Personeelsgesprekken
•Publieke erkenning
•….



9. Kwaliteitsontwikkeling
ORGANISATIE PROCESSEN RESULTATEN IMPACT

Planning en management Gebruiken we de juiste methodes om onze 
doelstellingen te behalen?

Voldoen de resultaten van onze werking kwantitatief 
aan de verwachtingen?

Op internationaal niveau

Samenstelling van de werkgroep internationalisering Verloopt de samenwerking naar wens? Zijn de resultaten van onze werking kwaliteitsvol? Op nationaal of regionaal niveau

Engagement van de betrokkenen en ownership Verlopen onze selectiemethodes (voor deelnemende 
leerlingen en/of leerkrachten) naar wens?

Zijn de resultaten van onze werking bruikbaar binnen de 
eigen school?

Op scholengemeenschap niveau

Coördinatie en leiderschap Gebruiken we de juiste methodes om onze werking 
correct op te volgen en te evalueren?

Zijn de resultaten van onze werking bruikbaar buiten de 
eigen school?

Op schoolniveau

Communicatie in de werkgroep en met de rest van de 
school

Hoe verloopt de disseminatie van onze 
projectresultaten?

Zijn de resultaten van onze werking zichtbaar? Op deelgroepen op school (vakgroepen, werkgroepen, 
…)

Innovatieve capaciteit van de organisatie: Leren we als 
organisatie zodat we onze werking kunnen bijsturen?

Draagt onze werking bij tot individueel leren 
(leerkrachten en leerlingen)?

Zijn de resultaten van onze werking innovatief? Op de leerlingen

Op individuen



10. Communicatie - disseminatie

• Intern: Zoom, Gotomeeting.com, Google hangouts, …
• Extern: Plan geen 100 communicatie-acties, maar ‘slimme’ en 

effectieve acties die een duidelijke impact hebben 
bv. koppel een wedstrijd aan je communicatieactie op sociale 
media: “Deel dit bericht en win een …!”

Werk met de toolbox voor meer tips!



Belangrijk bij het schrijven van een plan 

INBRENG EN 
BELANGEN VAN 
JE INTERNE EN 

EXTERNE 
STAKEHOLDERS 
 LUISTER

LAAT EXTERNEN 
NALEZEN EN VRAAG 
MEE TE SCHRIJVEN: 

VOEDT 
VERANTWOORDE-
LIJKHEIDSGEVOEL

VOOR HET UITVOEREN 
ERVAN = PARTICIPATIE

LOGISCHE 
SAMENHANG

GEEN WOORD 
TEVEEL + ZO 
CONCREET 
MOGELIJK

VERLIES JE 
DOEL NIET UIT 

HET OOG: 
BEGIN MET 
HET EINDE 

VOOR OGEN

BESPREEK 
VOORAF 
WAAR DE 

DOELPALEN 
STAAN ALS JE 
WIL SCOREN!



Vind meer bij … 
EPOS vzw
• Erasmus+
• Euroguidance
• Europass
• Epale
• …

www.epos-vlaanderen.be



VEEL 
SUCCES!



(Wel)kom!

Schrijf je in voor de verdiepingswebinars najaar 2020:

24/9 VISIE en STRATEGIE 
13/10 INTERNATIONALISERINGSWERKING en -CULTUUR
30/10 KENNISMANAGEMENT en ERKENNING LEERRESULTATEN
20/11 PROJECTMANAGEMENT en KWALITEITSONTWIKKELING
7/12 COMMUNICATIE en DISSEMINATIE

Surf naar
https://forms.gle/T6BQZ2vs8KErfsMD6



Peer learning
Internationalisering verankeren
29 oktober 2020 - Save the date




