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Ik ben Vox, de ‘woordvoerder’ van Epos. 
Mijn naam is afgeleid van het Latijnse 
‘vox’, wat ‘stem’ betekent. Want ik geef 
een stem aan de vele onderwijs- en 
vormingsinstellingen met interessante 
Erasmus+ projecten Je zal mij regelmatig 
tegenkomen, zowel in dit magazine als 
op de andere Epos-kanalen. Aangename 
kennismaking!

Samen werken aan een 
duurzame toekomst
Epos hecht veel belang aan de Europese, 
horizontale prioriteiten digitalisering, 
duurzaamheid, sociale inclusie en 
democratische participatie We geloven 
dat ze bijdragen aan de kwaliteit in 
onderwijs, vorming en levenslang leren en 
de toekomst van Europa. Na digitalisering 
vorig jaar, zetten we in deze editie van het 
Vox-zine ecologische duurzaamheid in 
de kijker. De klimaatcrisis woedt volop en 
veel onderwijsinstellingen en organisaties 
zijn bezig met innovatieve projecten 
om duurzaamheid te stimuleren. Het is 
hartverwarmend om te zien welke creatieve 
initiatieven zij nemen om het milieu en de 
planeet te beschermen.

We zetten in dit magazine enkele 
succesvolle Erasmus+ en eTwinning 
projecten in de spotligths. We hopen dat 
we jou kunnen inspireren en stimuleren om 
ook mee te werken aan een duurzamere 
maatschappij. Want - dat zal je wel lezen in 
alle verhalen - alle beetjes helpen en samen 
kunnen we veel verwezenlijken. We brengen 
in dit VOX-zine een positieve boodschap en 
zijn fier op alle projecten in dit magazine.

Veel leesplezier!
Vox
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1.

Duurzaam toerisme is ‘het 
nieuwe normaal’ geworden. 
Dankzij Erasmus+ konden 
we een diepgaand aanbod 
ontwikkelen om alle betrokken 
partijen hierin te ondersteunen

Duurzaam toerisme wordt tegenwoordig beschouwd als 
het wenselijke model voor toeristische ontwikkeling. Zeker 
in beschermde natuurgebieden is het ‘het nieuwe normaal’ 
geworden. “Er is veel vraag naar ondersteuning en opleiding 
over dit onderwerp, zowel voor beheerders van natuurgebieden 
als voor lokale en regionale bedrijven, verenigingen, autoriteiten 
en andere stakeholders. De coronapandemie heeft die 
behoefte doen toenemen, aangezien steeds meer mensen 
beschermde natuurgebieden beginnen te bezoeken als gevolg 
van reisbeperkingen en om te drukke plekken te mijden. Het is 
uiteraard een positieve zaak dat veel mensen deze gebieden 
(her)ontdekken. Maar tegelijk verhoogt het de druk op de natuur, 
waardoor een duurzame aanpak van het toerisme meer dan 
ooit vereist is”, weet Prof. dr. Elke Hermans van UHasselt. Zij 
is onder andere gespecialiseerd in toerismemanagement.

Universiteit Hasselt – KA202 – Strategisch partnerschap voor beroepsopleiding
Contactpersoon: Elke Hermans

1. SUSTAINABLE TOURISM - UHASSELT



Europese training in 
duurzaam toerisme

1. SUSTAINABLE TOURISM - UHASSELT

Het Erasmus+ project ‘Sustainable Tourism: training for tomorrow’ werd 
opgestart om een brede Europese training in duurzaam toerisme te 
ontwikkelen. Het project, dat liep van september 2018 tot augustus 2021, 
bracht verschillende partners samen:

• UHasselt (België)

• Hull University (Verenigd Koninkrijk)

• EUROPARC Federation, het grootste netwerk 
van Europese beschermde natuurgebieden (Duitsland)

• Asociacion de Ecoturismo en Espana, het netwerk van professionals in 
ecotoerisme (Spanje)

• 2 beschermde natuurgebieden: Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale (Italië) en Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims (Frankrijk)

Het project had als doel de kwaliteit, het aanbod en de 
toegankelijkheid te verbeteren van Europese opleidingen in 
duurzaam toerisme van beschermde natuurgebieden. Het 
platform sustainabletourismtraining.eu geeft toegang tot 
leermodules en trainingen over duurzaam toerisme. Medewerkers 
van beschermde natuurgebieden, lokale en regionale bedrijven, 
verenigingen en autoriteiten kunnen de informatie gratis en 
op hun eigen tempo bekijken, en dit in vier talen (Engels, Frans, 

Spaans, Italiaans). Per module kunnen ze een certificaat behalen. Het 
leermateriaal staat ook vrij ter beschikking van al wie geïnteresseerd 
is in duurzaam toerisme in beschermde natuurgebieden. Op die manier 
bereikte het project ook onderzoekers, studenten en beleidsmakers.
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“Dit was de eerste keer dat leer- en trainingsmateriaal omtrent 
duurzaam toerisme van beschermde natuurgebieden werd ontwikkeld en 
samengebracht op één platform. Van in het begin was het onze prioriteit 
dat het een online aanbod zou zijn, nog voor de coronapandemie. 
Hiermee kunnen we de grootste groep mensen bereiken in gans Europa”, 
zegt Elke Hermans.

Op het online platform 
is ook een trainingskit 
beschikbaar, eveneens 
in vier talen. Die biedt 
ondersteunend materiaal 
voor wie wil voortbouwen op 
de inhoud van het platform 
en er bijvoorbeeld workshops 
over wil geven. Wie wil, vindt hier de nodige informatie over onder andere 
pedagogische vaardigheden en het overbrengen van informatie op 
anderen.

Tijdens het ganse project werden de verschillende stakeholders nauw 
betrokken. “In het begin maakten we een analyse van hun behoeften 

en tijdens het project kregen ze de 
mogelijkheid om feedback te geven 
over het platform. Zo konden we 
bijschaven en optimaliseren. We zijn 
ervan overtuigd dat het platform en het 
leermateriaal een grote meerwaarde 
zijn voor alle betrokken partijen. Er zijn 
al veel gebruikers en we horen niks dan 
goede reacties”, besluit Elke Hermans.

“Van in het begin lag de focus 
op het online gebeuren. Met een 
digitaal platform bereiken we 
de grootste groep mensen en zo 
raakt de informatie over duurzaam 
toerisme in gans Europa verspreid”

 — PROF. DR. ELKE HERMANS, UHASSELT

Grote meerwaarde

1. SUSTAINABLE TOURISM - UHASSELT
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2.

Door de weetlust 
van sterkbegaafde 
leerlingen aan te 
spreken in een vreemde 
taal, wordt hun zin om te 
leren weer aangewakkerd

De leerkrachten van het zesde leerjaar van de 
gemeentelijke basisschool Qworzó in Merksplas 
ondervonden dat Sep en Sander, twee hoogbegaafde 
leerlingen, een extra uitdaging nodig hadden om 
geboeid te blijven in de klas. Als leerkracht in 
het secundair onderwijs is Marie-Leet Bens met 
pensioen, maar ze begeleidt nog steeds Franse 
taalateliers in de lagere school van Merksplas als 
vrijwilliger. “Sep en Sander kenden mij al: een groot 
voordeel. Samen met de directie, de leerkrachten, 
de jongens en hun ouders besloten we om hen een 
extra uitdaging te bieden via eTwinning”, vertelt ze. 
Concreet betekende dit dat de twee jongens gingen 
samenwerken met klassen van de eerste graad 
secundair in Franse en Italiaanse partnerscholen.

Gemeentelijke Basisschool Qworzó Merksplas – eTwinning
Contactpersoon: Marie-Leet Bens

2. THE OCEAN’S RESCUERS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL QWORZÓ MERKSPLAS 



Op superheldenmissie 
in de oceaan

In het eTwinning project ‘The Ocean’s Rescuers’ zochten de leerlingen 
in internationale groepen een antwoord op de vraag: ‘hoe kunnen 
we de oceanen en hun levende wezens beschermen?’ Als echte 
superhelden kregen de leerlingen de missie om de problemen in de 
oceanen te bestuderen en te proberen een halt toe te roepen. Ze werden 
onderverdeeld in vijf teams – Plastic, Overfishing, Eutrophication, 
Acidification en Atlantic salmon – om het ecosysteem van de oceaan 
te helpen beschermen. “Via Challenge Based Learning werden enkele 
hoogbegaafde leerlingen uit de lagere school, waaronder Sep en Sander, 
bij deze missie betrokken. Door hun nieuwsgierigheid en weetlust aan te 
spreken, in een vreemde taal bovendien, kan ook hun zin om te leren weer 
aangewakkerd worden”, vertelt Marie-Leet Bens.

Het project liep tijdens het schooljaar 2021-2022. “Elke vrijdag werkten 
we, Sep, Sander en ik tijdens het vierde lesuur samen aan het eTwinning 
project. Door corona gebeurde dit via een videoconferentie. Vaak 
namen er ook leerkrachten en leerlingen van de Franse en Italiaanse 
partnerscholen deel aan ons online uurtje.”

2. THE OCEAN’S RESCUERS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL QWORZÓ MERKSPLAS 
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Aandacht voor bescherming 
van de planeet

• In de loop van het project leerden de leerlingen in een 
vreemde taal (Engels) bij over de bescherming van de 
oceanen en de planeet. Ze werden zich bewust van de 
noodzaak om er iets aan te doen en velen pasten hun 
dagelijkse gewoonten aan. De mama van Sep was zo 
onder de indruk van de verhalen van Sep dat ze besloot 
om vegetarisch te gaan eten! De jongeren leerden om 
goed met elkaar samen te werken en beleefden veel 
plezier aan hun ‘missie’.

• De belangrijkste resultaten van hun opzoekingen en 
online samenwerking bundelden de leerlingen in enkele 
e-books. Tijdens een internationale presentatie werden 
de resultaten aan de volledige groep voorgesteld. Hier 
kwamen ook wetenschappers van de Universiteit van 
Lecce (Italië) hun studies over de oceanen toelichten. 
Een verrijkende ervaring voor de leerlingen!

• Tijdens het project vertelden de leerlingen aan hun 
klasgenoten over het project en waar ze mee bezig 
waren. Het project werd ook toegelicht op de websites en 
social media kanalen van de scholen.

2. THE OCEAN’S RESCUERS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL QWORZÓ MERKSPLAS 

“Het doel van het project was de jongeren meer aandacht doen krijgen 
voor de bescherming van de planeet en haar bewoners, en de basis te 
leggen voor een bewuste en gezonde levensstijl”, aldus Marie-Leet Bens. Dit 
gebeurde op verschillende manieren:
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2. THE OCEAN’S RESCUERS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL QWORZÓ MERKSPLAS 
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Duurzaamheid 
als rode draad

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe scholen kunnen bijdragen 
aan een positieve houding tegenover ecologische duurzaamheid. “Met 
hun opzoekingswerk en samenwerking leverden de leerlingen hun 
eigen bijdrage aan de verwezenlijking van het veertiende Duurzaam 
Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties tegen 2030: leven onder 
water”, vertelt Marie-Leet Bens.

Niet alleen via dit project, maar 
in alle graden en op alle niveaus 
besteedt basisschool Qworzó 
veel aandacht aan ecologische 
duurzaamheid. “Het onderwerp liep 
als jaarthema gedurende het hele 
schooljaar 2021-2022 als een rode 
draad doorheen het schoolleven. 
Activiteiten in de klassen en 
klasoverschrijdende challenges spoorden de leerlingen aan om bewust 
om te gaan met de omgeving en de natuur. Het blijft een thema waar we 
veel aandacht aan besteden: het is ingebed in de cultuur van onze school. 
Zo willen we samen met de leerlingen bouwen aan een betere wereld, hun 
toekomst”, besluit Marie-Leet Bens.

“Met dit eTwinning project 
krijgen de leerlingen meer 
aandacht voor de bescherming 
van onze planeet en leggen 
ze de basis voor een bewuste 
en gezonde levensstijl 
voor de toekomst.”

 — MARIE-LEET BENS, PROJECTCOÖRDINATOR)

2. THE OCEAN’S RESCUERS - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL QWORZÓ MERKSPLAS 
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3.

Act4Change streeft naar een 
rimpeleffect van duurzame 
veranderingen, die starten 
bij de deelnemers van het 
project en zo ook veel 
andere mensen bereiken

Sinds 2011 is Act4Change een voortrekker op 
vlak van duurzaamheidseducatie bij jongeren. De 
organisatie bereikte met haar trainingen tot voor kort 
vooral mensen uit eigen land, die de nood voelen om 
een concrete duurzame impact te creëren. Door de 
jaren heen groeide de ambitie om een internationaal 
netwerk uit te bouwen waarbinnen jongeren uit heel 
Europa hun duurzaamheidscompetenties kunnen 
ontwikkelen. Dit leidde tot het project ‘Education 
for Sustainable Futures’, een samenwerking met 
het internationale opleidingscentrum ULEX.

Act4Change – KA104 – Duurzaamheidseducatie
Contactpersoon: Marijke Doms

3. EDUCATION FOR SUSTAINABLE FUTURES – ACT4CHANGE



Rimpeleffect

Sinds 2019 worden elk jaar 
meer dan twintig jongeren 
‘afgevaardigd’ naar Spanje, 
met uitzondering van de 
‘coronajaren'. Ze volgen er 
trainingen over veerkracht 
en duurzaam leiderschap van 
ULEX. Wanneer ze terugkomen 
in België, engageren ze zich 
om de opgedane kennis en 
vaardigheden te verspreiden 
in hun eigen omgeving. Dat 
kan op verschillende manieren: 
workshops of sessies 
organiseren rond een thema, 
nieuwe vergadertechnieken 
of beslissingsstructuren 
implementeren in hun eigen 
organisatie, verhalen delen 
via blogs of persoonlijke 
ontmoetingen...

“Op die manier streven 
Act4Change en ULEX 
naar een rimpeleffect van 
veranderingen, die starten 
bij de deelnemers maar al 
snel heel wat andere mensen 
bereiken. Om de deelnemers 
te ondersteunen, hebben we 
een lerend netwerk opgestart 
van ULEX-alumni. Zij komen 
twee keer per jaar samen om 
ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te versterken op hun 
pad naar duurzame impact”, 
aldus Marijke Doms, Change 
Facilitator bij Act4Change.
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Zaadje planten
“Met dit trainingsprogramma hopen we een zaadje te planten bij de 
jongeren, dat hen de moed en de vaardigheden geeft om hun ambities 
rond maatschappelijke verduurzaming waar te maken”, vertelt Marijke 
Doms. Ook de eigen vrijwilligers worden gestimuleerd om deel te nemen, 
met als doel de eigen organisatie te versterken en de leerinhouden van 
het project als organisatie zelf te implementeren en te verspreiden.

De deelnemers zijn positief over hun deelname 
aan het project. Marijke Doms: “De meesten 
beschouwen het als een transformatieve ervaring 
die hen helpt om hun kennis en vaardigheden 
uit te diepen. Het succes hangt ook af van de 
attitude van de deelnemer. De sessies gaan 
door in afgelegen stiltegebieden in de Spaanse 
Pyreneeën. De accomodaties zijn ‘basic’ ingericht 
met beperkte technologische faciliteiten zoals 
wifi. De deelnemers leven er één of twee weken 
samen met een zeer diverse groep mensen uit 
gans Europa. Bovendien worden ze uitgedaagd 
om tijdens de sessies de grenzen van hun 
persoonlijke comfortzone op te zoeken. Daar 
valt namelijk de grootste leerwinst te halen . 
Dit is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, het 
vraagt een open houding en vertrouwen in het 
proces. Act4Change bespreekt dit aspect wel 
op voorhand met de deelnemers en maakt ook 
altijd een inschatting of ze voldoende matchen 
met het initiatief. Toch gebeurt het soms 
dat de verwachtingen van de deelnemer niet 
overeenstemmen met de realiteit van de cursus. 
Jammer, maar dit soort ‘trial en error’ hoort erbij.”

3. EDUCATION FOR SUSTAINABLE FUTURES – ACT4CHANGE

14



Jeugd wapenen voor de toekomst
Act4Change is rotsvast overtuigd van het belang 
van duurzaamheidseducatie en de versterking van 
duurzaamheidscompetenties zoals kritisch denken, creativiteit, 
emotionele intelligentie of toekomstdenken. “Die competenties zijn 
doorslaggevend om systeemcrisissen zoals het klimaat, plastic soep 
en de uitputting van grondstoffen aan te pakken. We hopen dat 
de duurzaamheidscompetenties en inhoudelijke kennis over milieu-
uitdagingen een centrale plaats krijgen in het curriculum van alle partners 
in het nationale en internationale onderwijsveld. Het gaat om onze 
toekomst, en welke taak heeft onderwijs anders dan de jeugd wapenen 
voor de toekomst?” aldus Marijke Doms.

Naast ecologische duurzaamheid 
draagt Act4Change de andere 
pijlers van het Erasmus+ programma 
hoog in het vaandel. Zo streeft de 
organisatie actief naar een sociaal 
inclusieve werking. “We merken dat 
onze boodschappen en projecten 

sneller aanslaan bij een hoogopgeleid en veeleer vrouwelijk publiek. Met 
gerichte wervingsstrategieën mikken we op een verbreding van onze 
deelnemersgroep op vlak van gender, socio-economische achtergrond en 
taal”, vertelt Marijke Doms hierover. In het uitbouwen van een nationaal 
en internationaal netwerk van jonge veranderaars gaan face-to-face 
interacties en digitalisering hand in hand. ULEX ontwikkelde bijvoorbeeld 
een online tool waarmee (ex-)deelnemers met elkaar in contact blijven en 
kennis uitwisselen. “Aan democratische participatie hechten we tot slot 
ook veel belang. Buiten dit project werken we regelmatig samen met de 
Vlaamse Jeugdraad of de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
om de democratische positie van jongeren te versterken. We willen dat de 
stem van de jongeren meer gehoord wordt in de duurzaamheidskwestie 
en dat ze een evenwaardige plek rond de tafel krijgen.”

“We willen dat de stem van de 
jongeren meer gehoord wordt 
in de duurzaamheidskwestie 
en dat ze een evenwaardige 
plek rond de tafel krijgen.”

 — MARIJKE DOMS, CHANGE 
FACILITATOR BIJ ACT4CHANGE

3. EDUCATION FOR SUSTAINABLE FUTURES – ACT4CHANGE
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Onze school doet al jaren 
veel inspanningen om 
de leerlingen bewust te 
maken van het belang van 
het beschermen van onze 
planeet. Zo werken we samen 
aan een duurzame toekomst

In het schooljaar 2020-2021 namen de leerlingen van 
de derde graad van het Kardinaal van Roey-instituut 
in Vorselaar deel aan het eTwinning project ‘Nemo 
2021 sous nos mers - Kardinaal van Roey-instituut 
Vorselaar sous nos mers’. Het doel: hen stimuleren om 
na te denken over de toekomst van de planeet, en hen 
bewust maken van het belang van het beschermen 
van onze zeeën, oceanen en maritieme grondstoffen.

Kardinaal van Roey-instituut Vorselaar – eTwinning
Contactpersoon: Sofie Verreydt

4. NEMO 2021 SOUS NOS MERS - KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT VORSELAAR 
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Twintigduizend mijlen  
onder zee

“Via eTwinning werken we 
enkele jaren samen met een 
groep leerkrachten uit Europa”, 
gaat projectcoördinator Sofie 
Verreydt van start, leerkracht 
Frans en pedagogisch 
medewerker in het Kardinaal 
van Roey-instituut in Vorselaar. 
“We vertrekken telkens van 
een klassieker uit de Franse 
literatuur, die we linken aan een 
hedendaags thema. Het project 
‘Nemo 2021 sous nos mers - 
Kardinaal van Roey-instituut 
Vorselaar is gebaseerd op Jules 
Vernes ‘Twintigduizend mijlen 
onder zee’. Kapitein Nemo is het 
hoofdpersonage in deze roman 
uit 1870, en de naam van het 
project verwijst naar het thema: 
de bescherming van onze zeeën 
en oceanen. Dit sloot aan bij 
de duurzaamheidsmissie van 
onze school. Vanuit het beleid 
en de leerkrachten doen we veel 
inspanningen om de leerlingen 
bewust te maken van het belang 
van het beschermen van onze 
planeet. Zo werken we samen 
aan een duurzame toekomst.”

Het project bracht 250 
leerlingen van elf secundaire 
scholen in België, Spanje, 
Italië, Griekenland, Roemenië 
en Tunesië samen. Door 
met elkaar samen te werken 
– zowel op nationaal als 
op internationaal niveau – 
maakten ze hun eigen versie 
van de bekende roman van 
Verne. Ze gebruikten volop hun 
fantasie: welke dieren leven er 
in de zee, welke mythologische 
zeemonsters bestaan er, welke 
reis maken ze, wat komen ze 
onderweg allemaal tegen? Op 
die manier werden ze aangezet 
om na te denken over het leven 
in de zee en hoe belangrijk het 
is om dit te beschermen. Het 
eindresultaat was een prachtig 
e-book. De leerlingen maakten 
ook podcasts, tekeningen en 
video’s.

4. NEMO 2021 SOUS NOS MERS - KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT VORSELAAR 
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Interactie stimuleren 
en fantasie prikkelen

“De leerlingen waren heel enthousiast over hun deelname aan het project. 
Ze vonden de interactie met de andere scholen heel fijn”, weet Sofie 
Verreydt. “Ze ontdekten dat ze, ondanks de grote afstand, vaak veel 
gelijkenissen hebben. En de verschillen waren dan weer verrijkend. Onze 
leerlingen zitten bijvoorbeeld ver van de zee, terwijl de zee voor de Griekse 
jongeren veel meer aanwezig is in hun dagelijks leven. 
Op die manier leerden ze veel van elkaar, over de manier waarop ze omgaan 
met de zee en hoe ze kijken naar de toekomst ervan. Ze vonden het ook leuk 
dat ze hun fantasie de vrije loop konden laten bij de schrijfopdrachten.”

4. NEMO 2021 SOUS NOS MERS - KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT VORSELAAR 
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Dit eTwinning project past 
binnen de duurzame visie van 
het Kardinaal van Roey-instituut. 
“We vinden het belangrijk om 
onze leerlingen te sensibiliseren 
over het milieu en zetten hier 
dan ook volop op in. Vorig 
schooljaar werd een groot deel 
van onze betegelde speelplaats 
opengebroken en vervangen door 
een groene zone. De leerlingen 
en het personeel werkten hier 
zelf aan mee. Verder proberen 
we zoveel mogelijk ecologische 
keuzes te maken. Zo zijn er 
plannen om zonnepanelen te 
installeren op het nieuwe gebouw 
van de eerste graad van onze 
school”, aldus Sofie Verreydt.

Ook de andere pijlers van het 
Erasmus+ programma zijn 
prominent aanwezig op de school. 
“Sociale inclusie zit verweven 
in het opvoedingsproject van 
onze school. Ook digitalisering 
dragen we hoog in het vaandel. 
Onze school is voor corona al 
op de digitale trein gesprongen 
door een laptop aan te bieden 
aan elke leerling. We doen veel 
inspanningen om digitale tools 
maximaal in te zetten in de 
lessen – niet als doel maar wel als 
efficiënt middel. Democratische 
participatie, ten slotte, vinden we 
ook heel belangrijk. We stimuleren 
volop projecten die hierop 
inzetten. Zo nemen we al jaren 
deel aan het ‘Modal European 
Parliament’: dit betekent een 
grote meerwaarde voor de 
deelnemende leerlingen. Verder 
bieden we in het zesde jaar een 
keuzevak ‘Europese Unie’, waarbij 
leerlingen actief aan de slag 
gaan met het beslissingsproces 
van de Europese Unie. En in de 
leerlingenraad stimuleren we onze 
leerlingen om zelf initiatieven uit 
te werken en in gesprek te gaan 
met de directie.”

Duurzame en inclusieve school

“De leerlingen waren 
enthousiast over hun deelname 
aan het project. Ze vonden 
de interactie met de andere 
scholen verrijkend en leerden 
veel van elkaar over hoe 
ze omgaan met de zee.”

 — SOFIE VERREYDT, LEERKRACHT FRANS EN 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER IN HET KARDINAAL 
VAN ROEY-INSTITUUT IN VORSELAAR

4. NEMO 2021 SOUS NOS MERS - KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT VORSELAAR 
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Met kleuters kunnen we 
nog niet op internationale 
uitwisseling, maar het is 
nooit te vroeg om hen te 
leren duurzaam te handelen.

E.A.R.T.H. is een Erasmus+ project van de 
Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem, dat 
de kleuters bewuster wil doen omgaan met het 
milieu. Want ook kleine handjes en inspanningen 
kunnen mee de planeet redden! Aan de hand van de 
kaMOShibaiverhalen van MOS Vlaanderen (Milieu op 
School) leren de kleintjes hoe ze zorg kunnen dragen 
voor het milieu. De school werkt samen met twee 
Europese partnerscholen uit Cyprus en Slovenië.

Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem – KA229 - Schooluitwisseling
Contactpersoon: Herwig De Praitere

 5. E.A.R.T.H. - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KORTRIJK-KOOIGEM 
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Duurzaam leren 
handelen

“In de scholen waar ik vroeger werkte, deden we al enkele Europese 
projecten. Ik heb dit altijd als een verrijking ervaren. Ik ben nu vier jaar 
aan de slag in de Blauwe Poort en ik wilde die projecten hier absoluut 
ook doen”, vertelt Herwig De Praitere, directeur van de Gemeentelijke 
Basisschool in Kortrijk. De school heeft twee vestigingen, in Kortrijk 
(stadsschool) en Kooigem (dorpsschool). In de scholengemeenschap 
liepen al enkele Europese projecten met de leerkrachten, gericht op 
bijscholing. “Deze keer wilden we er de leerlingen bij betrekken. Onze 
school draagt ecologie hoog in het vaandel. We werken aan ontharde 
speelplaatsen met veel groen, bieden biologisch fruit aan, besteden veel 
aandacht aan sorteren… Het was een logische keuze om een project 
op te zetten rond het thema duurzaamheid. Het E.A.R.T.H. project wil 
de kinderen van de tweede en derde kleuterklas leren om duurzaam te 
handelen en zo ook hun steentje bij te dragen om het klimaatprobleem 
aan te pakken”, licht hij toe.
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Het tweejarig Erasmus+ project, een samenwerking met 
partnerscholen uit Cyprus en Slovenië, focuste in het eerste jaar 
(2020-2022, verlengd door corona) op het weer, het klimaat en de 
seizoenen in de verschillende landen. “België, Slovenië en Cyprus 
zijn drie landen met een ander klimaat. Het was interessant voor 
de kinderen om over de landsgrenzen heen te kijken en te beseffen 
dat het klimaat niet overal is zoals bij ons”, verduidelijkt Herwig De 
Praitere. In het tweede schooljaar (2022-2023) wordt er ingezet op 
lokale en seizoensgebonden voeding. Wat is dit en waarom is het 
zo belangrijk? De kleuters en hun ouders krijgen een pak tips om 
thuis mee aan de slag te gaan om duurzamer te eten en te leven.

 5. E.A.R.T.H. - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KORTRIJK-KOOIGEM 
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Om het duurzame thema 
op kleutermaat te brengen, 
maakt de school onder andere 
gebruik van het kaMOShibai-
verhaal ‘Terra is ziek’ van 
MOS Vlaanderen. Herwig De 
Praitere: “Aan de hand van 
dit kleurrijke verhaal krijgen 
de kinderen op een speelse 
manier inzicht in duurzaam 
leven en ze krijgen concrete 
tips mee. Het is misschien nog 
wat ‘ver van hun bed’ maar ik 
geloof dat we op jonge leeftijd 
al een zaadje kunnen planten 
voor later.”

“Met de kleuters kunnen we 
nog niet op internationale 
uitwisseling gaan, daarvoor 
zijn ze nog te jong. Ze hebben 
geregeld contact met elkaar 
via videocall. Dan brengen 
ze bijvoorbeeld een liedje. Ze 
vinden het altijd heel leuk om 
elkaar te zien aan de andere 
kant van Europa”, zegt Herwig 
De Praitere. De leerkrachten 
gaan wel op uitwisseling. 
Zo kwam in het najaar van 
2021 een delegatie van de 

partnerscholen op bezoek in 
Kortrijk. De kinderen leerden 
hun eerste woordjes Sloveens 
en Grieks en plantten zelf klein 
fruit aan. Intussen kunnen 
ze snoepen van heerlijke 
frambozen, aalbessen en 
braambessen. Op het einde 
van de projectweek werd er 
een receptie georganiseerd 
voor de ouders, zodat zij 
ook volledig mee zijn in het 
duurzaamheidsverhaal en 
samen met hun kinderen aan 
de slag kunnen thuis.

Zaadje planten

 5. E.A.R.T.H. - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KORTRIJK-KOOIGEM 
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Bredere kijk op onderwijs

In mei 2022 gingen de Kortrijkse 
leerkrachten op bezoek in Cyprus, 
en in mei 2023 staat het laatste 
uitwisselingsbezoek gepland naar 
Slovenië. Het E.A.R.T.H. project loopt 
nog tot juni 2023 en de scholen delen 
hun informatie met elkaar via het 
eTwinning platform. “De betrokken 
leerkrachten vinden het boeiend om te 
kijken hoe hun collega’s in de andere 
landen het aanpakken. Ze krijgen er 
een bredere kijk door op onderwijs en 
ze verruimen hun netwerk. Ze zeggen 
dat het ‘besmettelijk’ is en dat ze 
zeker nog dergelijke projecten willen 
doen”, besluit Herwig De Praitere 
tevreden.

“De kinderen hebben 
geregeld contact met elkaar 
via videocall. Ze vinden het 
fascinerend om de andere 
kinderen te zien aan de 
andere kant van Europa.”
 — HERWIG DE PRAITERE, GEMEENTELIJKE 
BASISSCHOOL KORTRIJK-KOOIGEM
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We willen de leerlingen 
ervan bewust maken 
dat ze allemaal samen 
kleine duurzame acties 
kunnen ondernemen om 
de wereld te verbeteren

In het schooljaar 2020-2021 werd 
in de Handelsschool te Aalst het 
eTwinning-project ‘En route to 
2030’ opgestart. Het doel was 
om de leerlingen kritisch te laten 
nadenken over de toekomst van 
de wereld, met de 17 Sustainable 
Development Goals van de 
Verenigde Naties als leidraad. 
Ze werkten hiervoor samen met 
3 andere Europese scholen.

Handelsschool Aalst – eTwinning
Contactpersoon: Marianne Gees

6. EN ROUTE TO 2030 - HANDELSSCHOOL AALST
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Veel kleintjes maken 
één groot

Het project ‘En route to 2030’ stond volledig in het teken van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 
vastlegden als streefdoel voor 2030. “Iedereen beseft dat er veel 
verkeerd loopt op de wereld. We zijn ervan overtuigd dat we allemaal 
samen iets kunnen doen om het tij te keren, maar dan moet iedereen wel 
op de hoogte zijn van de problemen en de mogelijke oplossingen. Met dit 
eTwinning-project wilden we de leerlingen kritisch laten nadenken over 
hoe ze ecologischer kunnen leven en welke duurzame initiatieven ze zelf 
kunnen nemen. Dit gebeurde tijdens de lessen Engels met de 17 SDG’s als 
leidraad”, vertelt Marianne Gees, leerkracht Engels aan de Handelsschool 
in Aalst en een van de drijvende krachten achter dit Europese project.

“We vonden het belangrijk om de leerlingen mee te geven dat het beter 
is dat iedereen een steentje bijdraagt, dan dat er enkelen zijn die alles 
perfect doen. Het was niet de bedoeling om met het vingertje te wijzen, 
wel om hen inzicht te geven in het effect van hun dagelijkse handelingen 
en beslissingen op het milieu en het klimaat. Om hen bewust te maken 
van de vele kleine stappen die ze zelf kunnen zetten, en waar ze zich niet 
altijd bewust van zijn”, verduidelijkt Marianne Gees.

26



Het project – een 
samenwerking tussen 4 
scholen uit Italië, Frankrijk en 
België – werd opgestart in 
het schooljaar 2020-2021 en 
verdergezet in het volgende 
schooljaar. “Ook in het huidige 
schooljaar gaan we verder 
omdat het zo belangrijk is en 
onze leerlingen er enthousiast 
over zijn. We krijgen veel 
feedback van hen en zo leren 
we elk jaar om beter samen 
te werken, zowel in de eigen 
school als met de Europese 
partnerscholen”, vertelt 
Marianne Gees. Het project 
start in de eigen klas en van 
daaruit delen en vergelijken 
de leerlingen hun opinies en 
inzichten met de scholen in 
de andere landen. Dit gebeurt 
volledig digitaal, hoofdzakelijk 
via Sharepoint, waardoor ze 
vlot samen aan het project 
kunnen werken.

De leerlingen vinden het 
fijn dat ze online kunnen 
samenwerken met elkaar. 
“Ze merken op hoe sommige 
van hun ideeën over de 
SDG’s gelijklopend zijn, 
en tegelijk hoe andere 
landen een verschillende 
visie hebben op bepaalde 
problemen, veranderingen 
en gedragspatronen. Dat 
gaat over ecologische 
thema’s zoals recyclage, 
sorteren, stadsarchitectuur, 
fietsinfrastructuur, openbaar 
vervoer, voeding en duurzame 
kledij. Maar er worden ook 
ruimere thema’s aangekaart, 
bijvoorbeeld de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en 
LGBTQI+-rechten. Dat vind 
ik zo boeiend aan dit project: 
dat het zoveel bewustmaking 
teweegbrengt op verschillende 
domeinen.”

Inzichten en opinies 
delen met Europese 
partnerscholen

6. EN ROUTE TO 2030 - HANDELSSCHOOL AALST
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Klimaateducatie 

Naast reflecteren over duurzaamheid, ecologie 
en hun houding tegenover de sustainable 
development goals gaan de leerlingen in 
internationale groepjes aan de slag om 
samen één specifieke SDG uit te werken. 
“Op die manier hopen we dat ze nóg meer 
beseffen hoe ons dagelijks leven doordrongen 
is van deze doelstellingen, en hoe zij zelf 
een positieve impact kunnen hebben op de 
wereld rond hen”, aldus Marianne Gees. “Ons 
einddoel is dat de leerlingen die eerst een 
vrij pessimistisch toekomstbeeld hadden 
positiever gaan denken, en dat ze zich met 
hun medeburgers willen engageren om er een 
betere wereld van te maken. Zo leren ze wat 
Europees burgerschap inhoudt, een waarde 
waar wij als school veel belang aan hechten.”

Als duurzame MOS-school draagt 
de Handelsschool Aalst ecologie en 
klimaateducatie hoog in het vaandel. 
“Onderwijs is cruciaal om leerlingen inzichten 
te helpen verwerven en hen aan te moedigen 
om zich in te zetten voor het klimaat en 
duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat 
ze engagement tonen en verder leren denken, 
zowel op sociaal als op ecologisch vlak. De 
SDG’s zijn ideaal om hen dit bij te brengen en 
hen te doen beseffen dat we allemaal samen 
actie kunnen ondernemen”, besluit Marianne 
Gees.

“Dit project helpt om 
leerlingen met een 
vrij pessimistisch 
toekomstbeeld 
positiever te laten 
denken over de wereld. 
Het stimuleert hen om 
zich samen met hun 
Europese medeburgers 
te engageren om 
duurzame acties 
te ondernemen.”

 — (MARIANNE GEES, LEERKRACHT 
ENGELS, HANDELSSCHOOL AALST)

6. EN ROUTE TO 2030 - HANDELSSCHOOL AALST
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Door jongeren kritisch 
te laten nadenken over 
duurzame energie en 
de klimaatcrisis bereiden we 
hen voor op de toekomst

Cultureel erfgoed is overal aanwezig en het is 
ideaal om leeractiviteiten aan te koppelen. Het 
Inspirocollege in Houthalen gebruikte het om een 
Europees project op te zetten waarbij leerlingen 
van het vijfde en zesde middelbaar meer inzicht 
krijgen in hun geschiedenis en identiteit. Hierbij 
worden ze gestimuleerd om na te denken over 
de grote uitdagingen van de toekomst, zoals 
duurzame energie en de klimaatcrisis.

From fossil to green – KA229 – Schoolonderwijs
Contactpersoon: Kristien Calsius

 7. FROM FOSSIL TO GREEN - INSPIROCOLLEGE HOUTHALEN
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Nadenken over een 
duurzame toekomst

De titel van het project luidde ‘From fossil to green: learning 
from our heritage to grow in a shared future’. “Onze focus 
lag zowel op het verleden als op de toekomst, omdat 
die niet van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Onze 
geschiedenis bepaalt namelijk onze identiteit van vandaag 
én van morgen”, licht Kristien Calsius toe.

Het project werd gespreid over twee schooljaren. Tijdens 
het schooljaar 2018-2019 boog een groep leerlingen van 
het vijfde en zesde middelbaar zich over de gedeelde 
geschiedenis van Houthalen en Abruzzo. “De oudere 
generatie vindt het belangrijk om dit verleden te delen 
met de jongeren. In Houthalen vertaalde zich dat in een 
nauwe samenwerking van het Inspirocollege met AMCLI, 
een multiculturele vereniging die de mijngeschiedenis in ere 
wil houden, en in Abruzzo met de universiteit van de derde 
leeftijd”, aldus Kristien Calsius.

In Houthalen drukte de steenkoolmijn een belangrijke 
stempel op het leven in de lokale gemeenschap, die nog 
steeds voelbaar is. Het Inspirocollege wilde een Europees 
project opzetten om het mijnverleden in stand te houden. 
“We kozen ervoor om samen te werken met een Italiaanse 
partnerschool uit Abruzzo, een regio van waaruit veel 
migranten vertrokken om in de mijn in Houthalen te komen 
werken. Sommigen bleven na de mijnsluiting, anderen 
keerden terug naar Italië. Hierdoor zijn Abruzzo en Houthalen 
vandaag twee gemeenschappen waar mensen wonen die 
vroeger in de Belgische steenkoolmijnen werkten”

 — LEERLINGENBEGELEIDSTER KRISTIEN CALSIUS DIE HET ERASMUS+ PROJECT MEE COÖRDINEERDE
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In het volgende schooljaar ging een nieuwe groep leerlingen aan de 
slag rond de toekomst. “Opnieuw samen met de oudere generatie 
leerden deze jongeren met een frisse en open blik te kijken naar huidige 
maatschappelijke uitdagingen zoals identiteit, vluchtelingen, migratie… 
We wilden hen in het bijzonder motiveren voor de omschakeling naar 
duurzame energie want de energietransitie is niet meer weg te denken uit 
de wereld van vandaag. Het mijnverleden, dat geassocieerd wordt met 
fossiele energie, gebruikten we als vertrekpunt om hen te doen nadenken 
over hernieuwbare energiebronnen, duurzaamheid en de klimaatcrisis”, 
vertelt Kristien Calsius.

 7. FROM FOSSIL TO GREEN - INSPIROCOLLEGE HOUTHALEN
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Elk jaar was een boeiende 
afwisseling van projectwerk 
op school (onderzoeken, 
bedrijfsbezoeken, presentaties…) 
en een uitwisseling met de 
Italiaanse partnerschool. Alle 
kennis werd digitaal gedeeld 
op het eTwinning platform. Dit 
komt alle Europese scholen 
ten goede, die hierdoor meer 
wetenschappelijke kennis krijgen 
en beter kunnen omgaan met 
culturele verschillen.

“Onze school hecht veel belang 
aan de talentontwikkeling van 
de leerlingen. We willen hen 
helpen om te ontdekken waar 
ze goed in zijn en wat ze later 
willen doen, bijvoorbeeld aan 
de hand van onze talenturen. 
Ook onze Erasmus+ projecten 
dragen bij aan de vorming 
van ruimdenkende burgers. 
Doordat ze kritisch leren 
nadenken en in contact komen 
met topics waar ze anders 
misschien niet mee bezig 
zouden zijn, staan ze sterker 
in het verdere onderwijs, 
de arbeidsmarkt en de 
maatschappij in het algemeen. 
We krijgen niks dan positieve 
reacties van de leerlingen dus 
we gaan deze traditie van 
Europese projecten blijven 
verderzetten”, besluit Kristien 
Calsius.

Europese burgers 
met open blik op  
de toekomst

“Het mijnverleden, dat 
gelinkt wordt aan fossiele 
energie, was het vertrekpunt 
om de jongeren te doen 
nadenken over hernieuwbare 
energie, duurzaamheid 
en de klimaatcrisis.”

 7. FROM FOSSIL TO GREEN - INSPIROCOLLEGE HOUTHALEN
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Met dit 
vakoverschrijdende 
eTwinning project 
stimuleerden we de 
leerlingen om meer Frans te 
spreken en stil te staan bij 
duurzaamheid, een thema 
waar ze erg mee begaan zijn

Als leerkracht Frans wilde Liesel Vertommen 
haar vak aangenamer maken voor de leerlingen. 
Ze besloot een eTwinning project op te starten 
samen met een Italiaanse school rond het 
thema ecologische duurzaamheid. Het doel: de 
leerlingen stimuleren om meer Frans te spreken 
en meer plezier te halen uit de lessen, en hen 
doen nadenken over het milieu en welke acties 
ze kunnen ondernemen voor de toekomst.

Sint-Gummaruscollege Lier – eTwinning
Contactpersoon: Liesel Vertommen

8. L'ECOLIBRIS - SINT-GUMMARUSCOLLEGE LIER
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In het project ‘L'Ecolibris’ 
werkten de leerlingen van het 
derde middelbaar STEM van 
het Sint-Gummaruscollege 
in Lier een schooljaar lang 
(2020-2021) rond het 
thema duurzaamheid. Liesel 
Vertommen: “We werkten 
vakoverschrijdend tijdens de 
lessen Frans en STEM. Het 
doel was om de leerlingen te 
motiveren om meer en liever 
Frans te spreken. Door het 
project te integreren met 
STEM – hun hoofdvak – 
hoopte ik dat ze meer plezier 
zouden halen uit het vak Frans, 
want dit is voor de meesten 
niet hun favoriete vak. Een 
ander belangrijk doel was om 
de leerlingen te laten werken 
rond duurzaamheid. Het is 
ontzettend belangrijk dat ze 
hierbij stilstaan, om zo hopelijk 
hun dagelijkse gewoonten 
te veranderen met het oog 
op de toekomst. De jongeren 
van vandaag zijn hier erg mee 
bezig, dus het thema sprak hen 
meteen aan.”

Er werd gewerkt per trimester. 
“In het eerste trimester 
verdeelde ik de klas in drie 
groepen. Ze onderzochten 
hoe de school rekening kan 
houden met het milieu en 
hoe ze hier thuis zelf mee 
omgaan. Dit deden ze door 
foto’s te nemen en deze kort 
te beschrijven. Een andere 
groep stelde een enquête op 
voor alle derdejaarsleerlingen. 
Dit gaf ons een duidelijk beeld 
van hoe de jongeren en hun 
gezin omgaan met het milieu. 
Doordat onze Italiaanse 
partnerschool hetzelfde deed, 
konden we het resultaat 
vergelijken”, legt Liesel 
Vertommen uit.

L'Ecolibris

8. L'ECOLIBRIS - SINT-GUMMARUSCOLLEGE LIER
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Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen

In het tweede trimester leerden de leerlingen nieuwe woordenschat over 
groenten en fruit. Op die manier leerden ze bij over seizoensgebonden 
eten, een belangrijk onderdeel van een duurzaam leven. Ze gebruikten de 
leerstof uit het vak STEM om de groente- en fruitkalender in een nieuw 
jasje te steken. “De leerlingen konden tijdens de lessen Frans en STEM 
werken aan dit project. Ze waren hier zeer enthousiast over, want STEM 
is hun hoofdvak en dat doen ze dus heel graag. Op die manier vonden ze 
het minder erg dat het in het Frans was”, lacht Liesel Vertommen.

In het derde trimester werden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
bij het project betrokken, om zo een ruimer beeld te krijgen van 
duurzaamheid. “Eerst lieten we de leerlingen stilstaan bij het onrecht 
en de ongelijkheid in de wereld. Daarna mochten ze zich inbeelden dat 
ze koning van de wereld waren en kregen ze als opdracht om op een 

creatieve manier te laten zien wat ze allemaal zouden 
veranderen om het onrecht te doen verdwijnen. 

Vervolgens linkten ze hun werk aan de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tot 

slot maakten we de leerlingen bewust 
van de enorme hoeveelheid groenten 

en fruit die worden weggesmeten, 
simpelweg omdat ze er niet mooi 

genoeg uitzien. Ze mochten zelf 
een logo ontwerpen voor een 
groente of fruit om mensen 
te overtuigen om het product 
toch te kopen, ondanks het feit 
dat het er niet perfect uitziet.”

8. L'ECOLIBRIS - SINT-GUMMARUSCOLLEGE LIER
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Dit eTwinning project kadert 
perfect binnen de visie van het 
Lierse Sint-Gummaruscollege 
om een groene en nette 
school te zijn. De school doet 
veel inspanningen om haar 
ecologische voetafdruk te 
verkleinen, zoals de leerlingen 
motiveren om met de fiets naar 
school te komen of het licht 
altijd te doven wanneer ze een 
klaslokaal verlaten.

“Om de speelplaats proper 
te houden, wordt het afval 
gesorteerd in verschillende 
vuilnisbakken. De leerlingen 
worden hier duidelijk over 
geïnformeerd, onder andere 
met affiches op de speelplaats. 
We hebben nog een weg af te 
leggen, maar de bewustwording 
is er en dat is alvast een eerste, 
heel belangrijke stap”, besluit 
Liesel Vertommen.

Groene en 
nette school

“Frans is voor de meeste 
leerlingen niet hun favoriete 
vak. Maar door het te 
integreren in de lessen 
STEM, wat ze wél graag 
doen, haalden ze meer 
plezier uit Frans spreken.”

 7. FROM FOSSIL TO GREEN - INSPIROCOLLEGE HOUTHALEN8. L'ECOLIBRIS - SINT-GUMMARUSCOLLEGE LIER
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