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Het onderzoek: doelstelling

Impactevaluatie van kernacties 1 en 2 van het Erasmus+-programma 
en eTwinning bij de deelnemende scholen

 3 lagen

 Mate van de impact

 Duurzaamheid van de impact

 Verklarende factoren van de impact

 3 dimensies

 Kwaliteit van onderwijs

 Organisatieontwikkeling

 Internationalisering



Het onderzoek: methode

1
Brede bevraging via online survey

 Brede foto van de gerealiseerde 
impact

 2 doelgroepen

 Trekkers Erasmus+-projecten (n=209)

 eTwinning gebruikers (n=176)

2
Kwalitatieve verdieping via 360°-

analyses

 Impact + duurzaamheid & 
verklarende factoren

 15 scholen

 1 dag per school

 4 gesprekspartners

 Directie

 Trekker van de project(en)

 Betrokken leerkracht(en)

 Andere leerkracht(en)
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Belangrijkste bevindingen

Inhoudstafel

Impact op kwaliteit van 
onderwijs

Impact op 
organisatieontwikkeling

Impact op 
internationalisering

Succesfactoren



Impact op kwaliteit van onderwijs
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 Biedt inspiratie voor nieuwe lesmethoden

 Creëert kansen om theorie aan praktijk te koppelen

 Nieuwe verhouding leerkracht-leerling

 Versterkt de band en het respect tussen leerkracht en leerling

 Boost de motivatie en sterkt leerkrachten in missie

 Inspireert en zet aan tot reflectie

 Verhoogt de betrokkenheid, teamsfeer en samenwerking

 Zorgt voor professionele en persoonlijke groei

 Verruimt de horizon

 Biedt unieke kans voor kwetsbare leerlingen

 Verhoogt zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, geloof in eigen kunnen

 Versterkt kansen op arbeidsmarkt



Impact op organisatieontwikkeling
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Innovatie in het 
pedagogisch 
project, bv.:

 Atelierwerking

 Coteachers

 Vakankers

 Projectwerking

 Breed evalueren

 Nieuwe 
leerlijnen

 …

Faciliteert transitie 
in schoolcultuur

 open 
schoolcultuur

 pro-activiteit en 
innovatie in de 
school

 betrokkenheid 
en verbinding in 
de school

Versterkt de 
inclusie

 Iedereen mee

 Meer 
waardering voor 
diversiteit en 
andere culturen

Aangepaste 
infrastructuur, 
bv.:

 Muren tussen 
klassen 
weghalen

 Flexibelere 
klasinrichting

 …



Impact op organisatieontwikkeling
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Boost het imago
van de school

 Wervingsmiddel

 Imago bij 
werkgevers

 Betrokkenheid 
ouders

Versterkt de 
digitalisering

 Digitale 
infrastructuur

 Digitale skills

 Gebruik van 
digitale tools 
(o.a. eTwinning
platform)

Versterkt de 
duurzaamheid

 Meer 
gedragenheid 
voor 
duurzaamheid 
als kernwaarde

 Acties om 
duurzaamheid in 
de school te 
verbeteren

Versterkt de 
samenwerking

 met andere 
scholen

 met 
arbeidsmarkt

 met lokaal 
bestuur en 
verenigingsleven

 met lokale 
gemeenschap



Impact op internationalisering
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Verhoogt de capaciteit voor 
internationale projecten

 Meer ervaring, meer initiatief

 Leercurve

 Professioneel beheer Europese 
middelen

Versterkt de internationale 
mindset

 Allemaal wereldburgers

 In DNA van de school

 Aansluiting bij diverse 
leerlingenpopulatie

Creëert en vergroot het 
internationaal netwerk

 Meer ervaring, groter netwerk

 Vaak duurzame relaties

 Leidt tot nieuwe projecten

Leidt tot inbedding
internationalisering in de 
schoolorganisatie

 Uitgewerkte visie en strategie

 Opstarten van 
internationaliseringsteam

 Internationalisering als middel 
om strategie waar te maken



Succesfactoren
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Weloverwogen selectie en 
motivering deelnemers

Aanbod/rol voor 
thuisblijvers 

Verspreiding van 
ervaringen en lessen

Laagdrempelig en klein 
starten

Gratis

Leerlingen/leerkrachten School Project



Succesfactoren
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Weloverwogen selectie en 
motivering deelnemers

Aanbod/rol voor 
thuisblijvers 

Verspreiding van 
ervaringen en lessen

Laagdrempelig en klein 
starten

Ook niet-leerkracht bij 
internationaliseringsteam

Structurele inbedding

Continuïteit bewaken

Organisatie vervanging 
faciliteren

Gratis

Leerlingen/leerkrachten School Project

Transparantie



Succesfactoren
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Weloverwogen selectie en 
motivering deelnemers

Aanbod/rol voor 
thuisblijvers 

Verspreiding van 
ervaringen en lessen

Laagdrempelig en klein 
starten

Ook niet-leerkracht bij 
internationaliseringsteam

Structurele inbedding

Continuïteit bewaken

Organisatie vervanging 
faciliteren

Gratis

Leerlingen/leerkrachten School Project

Thema: relevant en aansluitend 
op sterktes/noden

Transparantie

Inhoudelijk uitgewerkt met 
haalbare en tastbare doelen

Goede partners & 
kwaliteitsvolle stageplaatsen

Doordachte timing

Inbedding uitwisseling en 
valorisatie
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