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1 / Onderzoek naar de impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen 

1.1. Doelstellingen 

Erasmus+1 is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, 

jeugd en sport in Europa. Het budget van 14,7 miljard euro 

biedt meer dan 4 miljoen Europeanen de mogelijkheid om in 

het buitenland te studeren, een opleiding te volgen en/of 

ervaring op te doen. Daarbij zijn ook heel wat leerlingen en 

leerkrachten van scholen in Vlaanderen. 

Het bredere doel van Erasmus+ (2014-2020) is een bijdrage 

te leveren tot Europa 2020, de strategie voor groei, banen, 

sociale gelijkheid en inclusie, en tot het bereiken van de doelstellingen van ET2020, het strategisch kader 

voor Europese samenwerking op vlak van onderwijs en opleiding. Erasmus+ mikt ook op de duurzame 

ontwikkeling van zijn partners in het hoger onderwijs, en draagt bij tot het bereiken van de 

doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren. 

Het Erasmus+-programma (2014-2020) bestaat in hoofdzaak uit drie kernacties: 

 Kernactie 1 – individuele leermobiliteit 

 Kernactie 2 – samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken 

 Kernactie 3 – ondersteuning van beleidshervormingen 

EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+-programma en de National Support Service voor 

eTwinning in Vlaanderen, stelde IDEA Consult aan om de impact van het Erasmus+-programma, meer 

specifiek kernacties 1 en 2, en van eTwinning op scholen in Vlaanderen in kaart te brengen. 

EPOS wilde een diepgaand inzicht verkrijgen in hoe deelname aan kernacties 1 of 2 van het Erasmus+-

programma of aan eTwinning doorwerken in de deelnemende scholen op het vlak van: 

 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
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 de internationalisering en Europese dimensie; 

 de organisatie(ontwikkeling); 

 en de prioriteiten vooropgesteld door de EU. 

De onderzoeksvragen waarop het onderzoek een antwoord moest bieden, situeren zich rond (1) 

kwaliteit van het onderwijs (bv. bijdrage aan innovatie in les- en opleidingspraktijken, 

competentieontwikkeling bij leraren, …), (2) organisatieontwikkeling (bv. impact op het vlak van 

digitalisering, samenwerking,…) en (3) internationalisering (bv. versterking visie en strategie, meer 

positieve houding t.o.v. internationalisering,…). De volledige lijst onderzoeksvragen is opgenomen in 

bijlage B1. 

1.2. Kernacties 1 en 2 van Erasmus+ en eTwinning 

Dit onderzoek behelst de Erasmus+-projecten gericht op scholen, die we terugvinden in kernactie 1 en 

kernactie 2. Daarnaast wordt ook de impact van eTwinning bekeken. 

We beschrijven elk van deze hieronder. Binnen kernactie 1 zijn er twee acties die zich richten op scholen, 

nl. mobiliteitsprojecten voor schoolmedewerkers en mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel 

in beroepsonderwijs. 

KERNACTIE 1: INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT - MOBILITEITSPROJECTEN VOOR SCHOOLMEDEWERKERS 

Binnen kernactie 1 worden mobiliteitsprojecten voor schoolmedewerkers gefinancierd en staat de 

professionalisering van leerkrachten voorop. Deze projecten staan open voor alle scholen en kunnen 

bestaan uit: 

 Onderwijsopdrachten: deze activiteit stelt leerkrachten of andere schoolmedewerkers in staat 
onderwijs te geven in een partnerschool in het buitenland; 

 Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland: ondersteunen de 
beroepsontwikkeling van leerkrachten, schoolleiders of ander onderwijspersoneel; 

 Job shadowing: biedt de mogelijkheid voor leerkrachten, schoolleiders of ander 
onderwijspersoneel om een periode in het buitenland door te brengen bij een partnerschool of 
andere relevante organisatie die werkzaam is op het gebied van schoolonderwijs. 

KERNACTIE 1: INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT - MOBILITEITSPROJECTEN VOOR LERENDEN EN PERSONEEL IN HET 

BEROEPSONDERWIJS 

Daarnaast omvat kernactie 1 ook mobiliteitsprojecten voor zowel lerenden als schoolpersoneel uit het 

technisch en beroepsonderwijs. Deze projecten bieden de mogelijkheid om te leren en/of 

beroepservaring op te doen in een ander land. 

Mobiliteit van lerenden kan zowel kortdurend (2 weken tot minder dan 3 maanden), als langdurig (van 

3 tot 12 maanden, ErasmusPro) zijn. De activiteiten voor lerenden kunnen bestaan uit een volwaardige 

stage bij een bedrijf of andere organisatie, of bij een aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding 

(school, instelling of andere organisatie voor beroepsonderwijs) met een combinatie van 

schoolonderwijs en een sterk werkgebaseerde component (stages). Bij langdurige mobiliteit 

(ErasmusPro) kan de ontvangende organisatie ook een aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding 
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zijn, maar de activiteit moet een duidelijk werkgebaseerde leercomponent hebben, meestal in de vorm 

van een stage bij een bedrijf. 

Mobiliteit voor personeel omvat twee type activiteiten: 

 Onderwijs- en opleidingsopdrachten: deze activiteit stelt personeel van organisaties voor 
beroepsonderwijs en -opleiding in staat onderwijs te geven bij een partnerorganisatie voor 
beroepsonderwijs en -opleiding in het buitenland. Ook personeel van ondernemingen krijgt via 
deze activiteit de kans opleiding te geven bij een organisatie voor beroepsonderwijs en opleiding 
in het buitenland. 

 Opleiding van personeel: deze activiteit ondersteunt de beroepsontwikkeling van personeel van 
beroepsonderwijs en - opleiding in de vorm van een stage of job shadowing/een observatieperiode 
in het buitenland in een onderneming of andere organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding. 

KERNACTIE 2: SAMENWERKING MET HET OOG OP INNOVATIE EN UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN 

Binnen kernactie 2 kunnen strategische partnerschappen gefinancierd worden die innovatie of 

uitwisseling van ervaring en knowhow bevorderen. Strategische partnerschappen zijn internationale 

samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Het 

kunnen eenvoudige kleine samenwerkingsverbanden zijn maar ook grootschalige projecten om 

innovatieve middelen te verspreiden. 

Voor de schoolsector is er een specifieke vorm van partnerschap, nl. de partnerschappen voor 

schooluitwisselingen, die onder meer de leerlingenmobiliteit willen bevorderen. 

ETWINNING 

Tot slot is ook eTwinning onderwerp van dit onderzoek. eTwinning2 is de (online) community voor 

scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de hulpmiddelen 

om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in 

groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren. Aan het 

programma zijn geen subsidies of voorwaarden verbonden en er zijn geen persoonlijk ontmoetingen 

vereist. 

eTwinning wordt aangeraden in combinatie met leermobiliteit of partnerschappen uit kernacties 1 en 2 

van het Erasmus+-programma: via eTwinning kan men communiceren, data bijhouden en verwijderen, 

overzicht bewaren, alle leerkrachten en leerlingen betrekken bij het project, en het platform kan dienen 

ter disseminatie van projectresultaten. 

  

 
2 https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/home 

https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/home
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1.3. Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, combineerden we (1) een brede bevraging van alle 

deelnemende scholen via een online survey met (2) een kwalitatieve verdieping via 360°-analyses. 

BREDE BEVRAGING VIA ONLINE SURVEYS 

Als eerste stap bij het in kaart brengen van de impact van Erasmus+ en eTwinning op de deelnemende 

scholen, organiseerden we een beknopte online bevraging bij 2 doelgroepen: (1) trekkers van Erasmus+-

projecten en (2) actieve eTwinning gebruikers. Voor elk van deze doelgroepen werd een aparte 

vragenlijst opgesteld (opgenomen in bijlagen B2 en B3). De doelstelling van de 2 enquêtes was om een 

eerste brede ‘foto’ te maken van de gerealiseerde impact bij de deelnemers.  

Hieronder vatten we de methodologie van de enquêtes samen. 

De Erasmus+ enquête: 

 Steekproef: De enquête was gericht op alle trekkers van Erasmus+-projecten die werden afgerond 
in de periode 2014-2019. Dat waren in totaal 550 personen.  

 Respons: 209 van hen beantwoordden de enquête, wat neerkomt op een responsgraad van 38%. 

 Betrouwbaarheid: Deze hoge respons resulteert in betrouwbare enquêteresultaten: met 95% 
betrouwbaarheid is er een foutenmarge van 5.38%. 

 Gemiddelde invultijd: De gemiddelde invultijd bedroeg 12 minuten. 

De eTwinning enquête: 

 Steekproef: De enquête was gericht op alle actieve eTwinning gebruikers. Actieve gebruikers zijn 
gebruikers die op het moment van de steekproeftrekking minstens éénmaal op het platform 
ingelogd hadden gedurende het voorbije jaar. Dat waren in totaal 1340 personen.  

 Respons: 176 van hen beantwoordden de enquête, wat neerkomt op een responsgraad van 13%. 

 Betrouwbaarheid: Met 95% betrouwbaarheid is er een foutenmarge van 6.89%. 

 Gemiddelde invultijd: De gemiddelde invultijd bedroeg 5 minuten. 

KWALITATIEVE VERDIEPING VIA 360°-ANALYSES 

Het zwaartepunt van de opdracht lag bij de kwalitatieve verdieping. We selecteerden 15 scholen waar 

er via een 360°-analyse diepgaand inzicht in de impact van Erasmus+ en eTwinning werd gecreëerd. 

Tijdens een schoolbezoek werden diepte-interviews met verschillende betrokken (en niet-betrokken) 

actoren uitgevoerd, a.h.v. open vragen (topiclijsten opgenomen in bijlage BIJLAGENB.4 /). Zo vergaarden 

we meer inzicht in de duurzaamheid en de onderliggende factoren van de ervaren impact. 

Op basis van de antwoorden in de online bevraging selecteerden we scholen die als case dienden om 

de impact van Erasmus+ en eTwinning kwalitatief uit te diepen. We selecteerden scholen die als good 

practice naar voor kwamen uit de survey: waar Erasmus+/eTwinning een positieve impact had 

gecreëerd, op vlak van innovatie, competentieontwikkeling, organisatieontwikkeling en/of 

internationalisering.  

In elk van deze scholen interviewden we 4 type actoren: 

 Directie 
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 Trekker(s) van de project(en) 

 Betrokken leerkracht(en) 

 Andere leerkracht(en) 

Vanuit deze 4 invalshoeken werden de onderzoeksvragen onder de loep genomen en werd een volledig 

beeld van de impact en doorwerking van Erasmus+ en eTwinning op de scholen gevormd. 

We selecteerden zowel scholen die slechts aan één van de projecten deelnamen, als scholen die 

verschillende projecten combineerden. Daarnaast werd gelet op een goede verdeling naar regio, naar 

onderwijsniveau- en vorm, en naar het gebruik van eTwinning. 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de geselecteerde scholen die meewerkten aan dit 

onderzoek. 
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Tabel 1: Overzicht van de scholen waar 360°-analyses werden uitgevoerd  

School Gemeente Provincie 
Onderwijsniveau- 

en vorm 

Type 

Erasmus+-

projecten 

Gebruik eTwinning  

(volgens trekker E+) 

Sint-Ursula-instituut Lier Antwerpen ASO, TSO KA1 en KA2 
I.k.v. E+  

Los van E+ is niet bekend 

Go! Basisschool De 

Driesprong 
Maldegem 

Oost-

Vlaanderen 
Basisonderwijs KA2 Zowel i.k.v. als los van E+ 

Sint-Lambertus 4 Westerlo Antwerpen ASO, TSO KA1 en KA2 Geen, voor zover geweten 

Instituut voor Katholiek 

Secundair Onderwijs 
Hoeselt Limburg BSO KA1 Enkel i.k.v. E+ 

RHIZO 3 Kortrijk 
West-

Vlaanderen 

ASO, TSO, BSO, 

BuSo 
KA1 en KA2 Zowel i.k.v. als los van E+ 

GO! Campus Genk 

Technisch Atheneum De 

Wijzer 

Genk Limburg TSO, BSO KA1 en KA2 Enkel i.k.v. E+ 

Virgo Sapientiae 

Instituut (Maricolen) 
Maldegem 

Oost-

Vlaanderen 
ASO KA1 en KA2 Enkel i.k.v. E+ 

De Wijnpers Leuven 
Vlaams-

Brabant 
TSO, BSO, KSO KA1 en KA2 Enkel i.k.v. E+ 

Talentenschool 

Turnhout campus Zenit 
Turnhout Antwerpen TSO KA1 en KA2 Zowel i.k.v. als los van E+ 

Basisschool Evergem Evergem 
Oost-

Vlaanderen 
Basisonderwijs KA2 Zowel i.k.v. als los van E+ 

Katholiek Onderwijs 

Geel-Kasterlee 
Geel Antwerpen ASO, BSO, TSO KA1 en KA2 

I.k.v. E+  

Los van E+ is niet bekend 

PISO Tienen 
Vlaams-

Brabant 
TSO, BSO KA1 en KA2 

Los van E+  

I.k.v. E+ is niet bekend 

Margareta-Maria-

Instituut TSO-BSO 
Kortemark 

West-

Vlaanderen 
TSO, BSO KA1  Geen 

GO! School voor 

Buitengewoon 

Secundair Onderwijs t 

Vurstjen 

Evergem 
Oost-

Vlaanderen 

Buitengewoon 

Secundair 

Onderwijs 

KA2 Enkel i.k.v. E+ 

GO! atheneum 

Russelberg 
Tessenderlo Limburg ASO, TSO, BSO KA1 en KA2 Enkel i.k.v. E+ 
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1.4. Leeswijzer 

Het vervolg van dit rapport is opgedeeld in 7 hoofdstukken. De vijf eerstvolgende hoofdstukken 

beschrijven de impact van Erasmus+ en eTwinning, of m.a.w. de effecten die Erasmus+ en eTwinning 

volgens de onderzochte scholen teweegbrengen. Twee opmerkingen zijn belangrijk om in acht te 

nemen bij de opsomming van de effecten: 

1. De impact van Erasmus+ en de impact van eTwinning liggen niet volledig op dezelfde lijn. Alle 
effecten die worden besproken, zijn van toepassing op Erasmus+. Niet al deze effecten worden 
echter bij eTwinning ervaren. Telkens wanneer de impact ook bij eTwinning geldt, wordt dit bij de 
omschrijving geduid. 

2. Het gaat om mogelijke effecten. Niet élk Erasmus+- en/of eTwinning-project zal àl deze effecten 
teweegbrengen. Vaak hangt het af van verschillende contextfactoren alsook de opzet van de 
projecten of de effecten al dan niet ervaren worden. De mate waarin deze effecten worden ervaren, 
wordt op basis van de informatie uit de gesprekken en/of enquêteresultaten zo goed mogelijk 
geduid. 

De effecten worden verdeeld over verschillende impactdimensies, elk besproken in een apart 

hoofdstuk: 

 Hoofdstuk 2: Impact op de organisatieontwikkeling. Erasmus+ en/of eTwinning kunnen bijdragen 
aan een transitie in de schoolcultuur en aan een vernieuwde schoolwerking en 
schoolinfrastructuur, het imago verbeteren en de samenwerking met partners versterken. 

 Hoofdstuk 3: Impact op internationalisering. Deze impact toont zich via een verhoogde capaciteit 
voor internationale projecten, het uitbouwen van een internationaal netwerk, inbedding van 
internationalisering in de schoolorganisatie en een versterkte internationale mindset. Ook 
versterken verschillende typen Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar. 

 Hoofdstuk 4: Impact op de kwaliteit van het onderwijs. Deze impact toont zich op verschillende 
manieren: via de leerkrachten (en de groei die zij doormaken) en in de lessen (via nieuwe 
lesmethoden, gebruik van praktijkvoorbeelden, een nieuwe verhouding tussen leerkracht en 
leerling en zo de aansluiting van de les aan de behoeften van de leerlingen). 

 Hoofdstuk 5: Impact op Europese prioriteiten. Het gaat hier over de impact op de gelijkheid en 
sociale inclusie, digitalisering, en duurzaamheid in de school. 

 Hoofdstuk 6: Impact op leerlingen. Erasmus+ biedt enorme groeikansen voor leerlingen. De impact 
op leerlingen werd door de bevraagde leerkrachten, schoolmedewerkers en directie doorgaans 
centraal geplaatst. 

In het 7e hoofdstuk worden de succesfactoren besproken, of m.a.w. de factoren die ten grondslag liggen 

aan positieve veranderingen (t.g.v. deelname aan Erasmus+/eTwinning). Ze dragen bij tot een 

succesvolle realisatie van Erasmus+ binnen een school en tot duurzame en schoolbrede verankering. 

 Hoofdstuk 7: Succesfactoren. We bieden inzicht in de succesfactoren op het niveau van leerlingen, 
leerkrachten, de school, boven de school, projecten en externe factoren. 

We sluiten het rapport af met een conclusie, waarin de inzichten uit de studie overzichtelijk worden 

samengevat. 

 Hoofdstuk 8: Conclusie. In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen samen. 
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2 / Impact op organisatieontwikkeling 

In dit hoofdstuk bespreken we de impact op de organisatieontwikkeling van de school. Meer specifiek 

omvat dit de impact op volgende aspecten: 

 Schoolcultuur 

 Schoolwerking 

 Schoolinfrastructuur 

 Imago van de school 

 Samenwerking met partners 

In wat volgt gaan we in op elk van deze aspecten.  
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2.1. Schoolcultuur 

Erasmus+ draagt in de onderzochte scholen bij aan een transitie in de schoolcultuur: een transitie naar 

een open, innovatieve en warme school. 

EEN MEER OPEN EN INNOVATIEVE SCHOOLCULTUUR 

Deelname aan Erasmus+ en eTwinning-projecten brengt de wereld binnen in de school en brengt de 

school naar de wereld. De school stelt zich open voor nieuwe ideeën en andere methodes. Door in te 

zetten op internationalisering, toont de 

school haar waardering voor wat anders is en 

draagt de boodschap uit dat zowel leerlingen 

als leerkrachten kunnen leren uit 

internationale ervaringen. Dit creëert een 

cultuur waarin blijven leren, groeien en 

uitgedaagd worden, aangemoedigd wordt. 

 

“Degenen die terugkomen, geven het durven 

dromen en verder kijken dan hier door aan 

anderen.” 

- niet-betrokken leerkracht - 
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Deze openheid stimuleert de pro-activiteit van de schoolmedewerkers om nieuwe ideeën uit te werken 

en te implementeren en brengt zo innovatie in de school.  

 

 

  

MET INTERNATIONALISERING DE VISIE OP DIVERSITEIT VERSTERKEN IN HET MARGARETA-MARIA-INSTITUUT 

(MMI) IN KORTEMARK  

Diversiteit neemt een belangrijke rol op in de schoolvisie van het MMI. Doorheen de jaren 

bouwden ze met deze visie binnen de school een open cultuur op. Men werd hierdoor meer open 

minded en ging respectvoller om met andere culturen. 

“De leerkrachten weten dat alles door elkaar loopt. De leerkrachten geven niet 

enkel les in ASO of TSO of BSO. Alle gebouwen lopen door elkaar. Dat is onze 

visie. Internationalisering draagt daartoe bij. Die open cultuur was er altijd. Dat 

is het DNA. Als wij met iets kunnen starten om die visie nog te versterken, dan 

doen wij dat.”  

- directeur - 

Internationalisering droeg actief bij aan de opbouw van een open cultuur. Men trok de wereld 

binnen op school om leerlingen beter voor te bereiden op de echte wereld. Diversiteit is daarbij 

niet louter iets waarover je moet praten of enkel moet aanbrengen in een les. ‘Omgaan met 

diversiteit’ is volgens hen iets dat je ook actief moet oefenen. En exact daar spelen ze met de 

internationale stage op in.   

“Mensen denken dat wij conservatief zijn op het platteland. Maar zo trekken wij 

de school open. De school mag geen eiland zijn, we brengen de wereld zo 

binnen. We willen zijn zoals de echte wereld is. We willen het open trekken. Je 

moet ‘omgaan met diversiteit’ oefenen op school.”   

- trekker - 

 

 

“We staan open om na te denken over andere systemen. Er wordt out-of-

the-box nagedacht. Vroeger was het uitgangspunt: ‘we hebben zoveel 

uren en we hebben zoveel klassen’. Nu wordt er op een andere manier 

over school-maken gedacht.” 

- trekker - 
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WARME SCHOOL MET HOGERE BETROKKENHEID EN VERBINDING 

Ook dragen Erasmus+-projecten bij aan de betrokkenheid 

en verbinding in de school, en leiden zo tot een warme 

schoolcultuur. Erasmus+ verbindt leerlingen onderling, 

leerkrachten onderling, en leerlingen met leerkrachten via 

unieke ervaringen. De verbondenheid en betrokkenheid in 

de school worden groter.  

Erasmus+ versterkt ook de betrokkenheid van de ouders. 

Ouders zijn vaak onder de indruk van wat de school met 

hun kinderen onderneemt en zijn dankbaar voor de kansen die geboden worden. Zij vertrouwen hun 

kinderen bij een buitenlandse uitwisseling ook echt aan de leerkrachten toe. Het vertrouwen en de 

bewondering stimuleert de ouders om de initiatieven van de school meer op te volgen en toont zich zo 

in een bredere betrokkenheid van de ouders. 

 

2.2. Schoolwerking 

Naast de cultuur kan ook de werking grondig wijzigen door deelname aan Erasmus+. Leerkrachten en 

betrokken schoolmedewerkers worden tijdens internationale mobiliteits- en samenwerkingsprojecten 

geprikkeld om kritisch stil te staan bij de eigen werking en worden tegelijk geïnspireerd door andere 

aanpakken en visies. Dit kan leiden tot vernieuwing in de eigen schoolwerking. 

STIMULEERT INNOVATIE IN HET PEDAGOGISCH PROJECT 

Verschillende respondenten getuigen van grote schoolbrede vernieuwingen die hebben 

plaatsgevonden, rechtstreeks of onrechtstreeks ten gevolge van Erasmus+. Door tijdens uitwisselingen 

met eigen ogen te zien hoe scholen in het buitenland zaken aanpakken, wordt het schoolpersoneel 

geprikkeld om ook de eigen werking te innoveren. Verschillende voorbeelden zijn aan bod gekomen: 

atelierwerking, co-teachers, vakankers, 

projectwerking, breed evalueren, … Vaak worden 

methoden niet integraal overgenomen, maar is het 

observeren van de andere aanpak het startpunt om die 

te vertalen naar de eigen school, en innovatie te 

implementeren. 

 

 

“Er zijn ook veel nieuwe vriendschappen 

ontstaan over verschillende klassen, 

zoals de leerlingen in haarzorg en 

verzorging. Na die reis is dat één groep.” 

- niet-betrokken leerkracht - 

“Vroeger zag je geen ouders. Nu doen we een ouderavond in het begin van het jaar om de 

informatie te geven en nu zijn ze opeens heel erg betrokken. En nu komen ze ook bij kerstmis om te 

weten of hun kind mee mag, omdat de klassenraad dat dan beslist. Ouders durven nu ook al een 

bericht sturen of te bellen.” 

- niet-betrokken leerkracht - 

“Het is niet dat je iets volledig kunt 

overnemen, het is vaak gewoon een zaadje.” 

- directeur -  
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Ook de curricula kunnen door deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning vernieuwd worden. Figuur 1 

geeft weer in welke mate de respondenten in de enquête hebben ervaren dat nieuwe vakken, curricula 

of pedagogische activiteiten in de school werden geïmplementeerd (mede) door Erasmus+-projecten. 

Bijna 2 op 3 trekkers van Erasmus+-projecten die deelnamen aan onze enquête zijn het daarmee eens. 

Figuur 1: Impact van Erasmus+ op nieuwe vakken, curricula of pedagogische activiteiten in de school 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

 

16%

13%

47%

50%

19%

19%

14%

9%

5%

8%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft bijgedragen aan nieuwe vakken, curricula of 
pedagogische activiteiten in de school

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“Wij hebben onze schoolwerking helemaal omgegooid, van het klassieke naar het 

hedendaagse onderwijs. We hebben zelfs muren uitgebroken in de klassen. Wij hebben 

nu atelierwerking, coteachers, vakankers. We geven op een heel andere manier les, en 

dat is dankzij Erasmus, dankzij de inspiratie die we hebben opgedaan.” 

- directeur -  
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Ook eTwinning kan tot gevolg hebben dat het pedagogisch project in een school wijzigt, al blijkt deze 

impact uit de enquêteresultaten lager te liggen dan bij Erasmus+. In de enquête bij actieve eTwinning-

gebruikers gaf 36% van de respondenten aan dat eTwinning ertoe heeft bijgedragen (11% helemaal en 

25% eerder akkoord) dat nieuwe vakken, curricula of pedagogische activiteiten werden ingevoerd. 

Daarnaast zijn 27% van de eTwinning gebruikers het ermee eens dat eTwinning ertoe bijdraagt dat 

onderwijs- en opleidingsprogramma’s beter afgestemd zijn met de behoeften van de lerenden (5% 

helemaal akkoord, 22% eerder akkoord). 

INTRODUCTIE VAN EEN LEERLIJN ROBOTICA – CODEREN - PROGRAMMEREN IN BASISSCHOOL HET MOLENSCHIP 

IN EVERGEM  

“Alles wat we rond robotica doen op school is gekomen door Erasmus+. Dat is 

nu één van onze troeven, wij hebben daar een volledige leerlijn rond.” 

 - directeur -  

Alles startte met een zaadje dat werd geplant … 

Na een uitwisseling kwam een leerkracht vol enthousiasme terug. Hij was volledig gebeten voor 
het thema robots dankzij een project en verdiepte zich daar daarna verder in.  

De leerkracht ging aan de slag met wat hij over robots geleerd had en ontwikkelde een 
leeractiviteit voor zijn leerlingen. Daarmee inspireerde hij een eerste collega die ook een activiteit 
met robots introduceerde in haar klas.  

… en daarna uitgroeide tot een leerlijn 

Na de ene collega volgden een hele reeks andere collega’s die ook met robots aan de slag gingen. 
Ze zochten telkens op welke robots voor hun leerlingen op de markt waren. Zo tikte het aantal 
leerkrachten organisch aan. 

Tijdens de personeelsvergaderingen toonden de leerkrachten telkens hun robot aan elkaar. Zo 
wisten ze wat bij welke leerkracht aan bod kwam. Maar na een tijd werd dit te uitgebreid. De nood 
voor een meer gestructureerde aanpak ontstond en men besloot het geheel in een leerlijn te 
gieten. Men selecteerde daarvoor eerst de verschillende activiteiten met robot-, codeer- en 
programmeeractiviteiten die men zou gebruiken. Vervolgens werd per activiteit bepaald hoe deze 
doorheen de studiejaren zou opbouwen. Dit alles werd samengevat in een visueel schema.  

Het materiaal kocht men aan met restbudgetten van Erasmus+-projecten waarmee men 
spaarzaam was omgegaan. Ze herinvesteerden de middelen om zo robots voor de leerlingen te 
kunnen aankopen. Met de gewone schoolfinanciering was dit volgens de directeur nooit gelukt. 

Wat ooit startte met één activiteit rond robots groeide dankzij Erasmus+ uit tot een ‘leerlijn 
robotica – coderen – programmeren’ met activiteiten van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar. 
Daarnaast nam de school intussen deel aan verschillende programmeerwedstrijden en groeide de 
school uit tot een zeer mediagerichte school waar leerlingen vlot met de computer leren werken.  
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Figuur 2: Impact eTwinning op nieuwe vakken, curricula of pedagogische activiteiten en op de 
afstemming van de onderwijsprogramma’s op de behoeften van de lerenden 

 

Bron: Enquête bij eTwinning gebruikers in Vlaanderen (n=170) 

 

  

11%

5%

25%
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20%
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7%

11%

er nieuwe vakken, curricula of pedagogische
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afgestemd zijn op de behoeften van de lerenden

Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat ...

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Ik weet het niet

LAAGDREMPELIG ETWINNINGPROJECT IN DE DRIESPRONG IN MALDEGEM  

eTwinning als laagdrempelige opstap naar internationalisering  

In de Driesprong werd de leerkracht van het 1ste leerjaar over de brug getrokken om zich te 

engageren voor internationalisering via een eTwinningproject. Dit project was voor haar een 

laagdrempelige opstap om toch ook bij internationalisering betrokken te zijn, zonder ook zelf 

effectief de stap naar het buitenland te moeten zetten.   

…met behulp van de rondreizende knuffelbeer Ster:  

De knuffel Ster reist rond van België, naar Frankrijk, Polen en Spanje en maakt overal een 

tussenstop in het eerste leerjaar. Ster wordt dan een ‘extra leerling’ in de klas. De leerlingen leren 

Ster kennen, doen activiteiten met haar (bijv. ze leren haar Belgische frietjes kennen) en leggen 

alles vast op foto. Deze foto’s worden vervolgens gedeeld met de leerlingen uit de andere landen. 

Zo kunnen de leerlingen de tocht van de knuffel doorheen de verschillende landen volgen en leren 

ze bij over die landen. Ze leren bijvoorbeeld een afscheidszin in het Spaans. Af en toe ging de 

knuffel ook met een leerling mee naar huis en kon daar het ochtend- en avondritueel meemaken. 

Na het bezoek knuffelen de leerlingen Ster nog eens goed en pakken haar in in een doosje en 

verzenden haar met de post naar het volgende land. 

De leerkracht van het eerste leerjaar van de Driesprong werd via het project zo enthousiast, dat ze 

nu ook haar collega’s van de eerste graad en de kleuterklassen probeert te overtuigen in het 

project te stappen.  
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AANPASSING ORGANISATIESTRUCTUUR 

In sommige gevallen leidt deelname aan Erasmus+ ook tot een nieuwe organisatiestructuur. In de 

enquête geeft 32% aan dat deelname aan KA1 bijgedragen heeft aan een nieuwe organisatiestructuur, 

bij KA2 is dat 27%. Vaak gaat het dan specifiek om een coördinator of team internationalisering (zie 3.3 

inbedding in schoolorganisatie), maar het kan ook gaan om nieuwe werkgroepen of nieuwe functies, 

zoals bv. het aanstellen van een zorgcoördinator. 

Figuur 3: Impact Erasmus+ op vernieuwde organisatiestructuur 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

2.3. Schoolinfrastructuur 

De innovatie in het pedagogisch project heeft ook soms gevolgen voor de schoolinfrastructuur.  

VERNIEUWDE SCHOOLINFRASTRUCTUUR 

De vernieuwing in het pedagogisch project die voortkomt uit Erasmus+ leidt in sommige gevallen tot 

vernieuwing in de schoolinfrastructuur. Mooie voorbeelden kwamen aan bod: muren tussen klassen die 

uitgebroken worden, klassen waarin een zithoekje wordt geïnstalleerd en een klas die uitgerust wordt 

met plekken om samen te werken. 

 

13%

8%

19%

19%

31%

24%

22%

23%

15%

26%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft bijgedragen aan een nieuwe organisatiestructuur in de 
school (bv. aanpassing organigram, management team, ...)

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“In dit klein lokaal kunnen leerlingen apart zitten. We hebben dat 

ingericht met het idee: als het even te druk is in de klas, dan 

kunnen de leerlingen naar hier komen. Dat soort ruimte hadden ze 

in de buitenlandse school ook.” 

- trekker -  
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2.4. Imago van de school 

Erasmus+ kan het imago van de school versterken en zo de instroom vergroten – zowel in de school als 

in richtingen waar de projecten georganiseerd worden. 

VERSTERKT HET IMAGO VAN DE SCHOOL 

Wanneer de school een traditie opbouwt in internationalisering, is dit via mond-op-mond-reclame snel 

geweten in de omgeving. Mensen zijn vaak onder de indruk van wat de school met haar leerlingen 

organiseert en het brengt een positief imago met zich mee. 

Ook ondernemingen waar scholen voor stages al mee samenwerken, zijn vaak positief over de 

internationaliseringsmogelijkheden die de school biedt. Ook zij zien een buitenlandse stage als een 

meerwaarde voor hun toekomstige werknemers. Bovendien kunnen stagebegeleiders die zowel 

leerlingen in het buitenland als in Vlaanderen begeleiden, de ervaringen van de praktijk in de 

buitenlandse onderneming binnenbrengen. Dit creëert een zekere dynamiek in het contact met 

Vlaamse ondernemingen. 

  

TALENTENSCHOOL TURNHOUT CAMPUS ZENIT SLOOPT MUREN TUSSEN LOKALEN 

Het enthousiasme voor co-teaching, project-gebaseerd werken en actief leren, leidde in de 

Talentenschool Turnhout tot het letterlijk slopen van muren tussen lokalen. 

Zowel voor informatica als multimedia werden twee lokalen samengevoegd. De klassieke indeling 

verdwijnt en maakt plaats voor flexibeler te verplaatsen tafels, een ‘chill-hoek’ met zetels, een 

video-studio, een keuken, …  

Leerlingen van het 5e en het 6e volgen er samen les, onder begeleiding van 2 leerkrachten, die 

elkaar wederzijds ondersteunen.  

De leerlingen werken samen aan groepswerken, bewegen zich vrij door het ‘atelier’, en kunnen 

elkaar over de klasgroepen heen helpen.  
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VERGROOT DE INSTROOM VAN LEERLINGEN IN DE SCHOOL 

Veel van de scholen die we 

bezochten, zagen deelname 

aan Erasmus+ als een 

wervingsmiddel voor nieuwe 

leerlingen, en merken dat het 

ook effectief werkt. 

Geïnteresseerde leerlingen en 

hun ouders zijn vaak op de 

hoogte dat de school 

internationaliseringsmogelijkheden biedt en zien dat als een grote meerwaarde. Voor deze leerlingen is 

internationalisering één van de redenen om voor de school te kiezen. Zo draagt Erasmus+ bij aan een 

grotere instroom. Ook voor de richtingen waarin de buitenlandse uitwisselingen worden georganiseerd, 

kan Erasmus+ de instroom stimuleren. 

2.5. Samenwerking met partners 

Deelname aan Erasmus+ en eTwinning versterkt de samenwerking met andere actoren rond de school, 

zoals andere scholen, arbeidsmarktspelers of verenigingen in de omgeving.3 

Deelname aan Erasmus+ kan de samenwerking met andere scholen in de regio versterken. Zeker bij 

scholen die deel uitmaken van een scholengroep kwam dit in de gesprekken aan bod. Deelname aan 

Erasmus+ creëert een opportuniteit om met andere scholen samen te werken of elkaar te 

ondersteunen. Wanneer één school uit de groep voorloper is, ondersteunt de trekker uit die school ook 

soms de andere scholen bij het uitrollen van 

internationalisering. Daarnaast worden 

sommige projecten met een consortium van 

scholen opgezet. Dan nemen verschillende 

scholen samen deel aan een project, wat de 

uitwisseling tussen de deelnemende scholen 

vanzelfsprekend versterkt. Ook de innovatieve 

kracht die Erasmus+ en eTwinning met zich 

meebrengen, stimuleert scholen om met andere scholen uit te wisselen en elkaar te inspireren. 

Ook de samenwerking met ondernemingen in de 

omgeving kan versterkt worden. Dit kwam vooral naar 

voor in scholen die via Erasmus+ buitenlandse stages 

organiseren. De stageplaatsen in Vlaanderen kijken ook 

met bewondering naar wat de school met de leerlingen 

organiseert. Zij zien dit als een meerwaarde in de 

opleiding van de leerlingen, die hun toekomstige 

 
3 Natuurlijk wordt er ook een samenwerking opgezet met spelers uit het buitenland, maar dit wordt opgenomen in paragraaf 6.2 ‘Internationaal 
netwerk’. 

“Onze school had een slecht imago. Dan zijn er veel Erasmus+-

projecten gekomen. Alle leerkrachten hebben echt hun best 

gedaan om het imago op te krikken. En nu merken we echt dat die 

internationalisering daar wel belangrijk bij is. Dat zien we in het 

leerlingenaantal: dat is enorm gegroeid.” 

- trekker -  

“Voor mij heeft eTwinning teweeggebracht dat ik 

betrokken ben en samenwerk met nationale en 

internationale lerarennetwerken om ervaringen en 

teaching tools met elkaar uit te kunnen wisselen.” 

- e-Twinning gebruiker in de enquête -  

“Stageplaatsen hier zeggen zelf ook: wij 

zouden dat ook wel eens willen doen, 

eens gaan kijken in het buitenland.” 

- trekker -  
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werkkrachten zijn. Stagebegeleiders die zowel in het buitenland als in Vlaanderen stages begeleiden, 

merken op dat de ondernemingen in Vlaanderen geïnteresseerd zijn in de inzichten die de 

stagebegeleiders uit de buitenlandse ondernemingen meebrengen.  

Tot slot kan, afhankelijk van de invulling van projecten en welke organisaties betrokken worden, de 

samenwerking met de lokale overheid en gemeenschap versterkt worden. Vooral wanneer scholen de 

buitenlandse leerkrachten en leerlingen op bezoek hebben, kunnen lokale verenigingen betrokken 

worden in het programma dat voorzien wordt voor de bezoekers. 

Zoals Figuur 4 toont, gaf 56% van de trekkers in de enquête aan dat KA1 bijdraagt aan een sterkere 

samenwerking met arbeidsmarktspelers of maatschappelijk middenveld (24% helemaal akkoord, 32% 

eerder akkoord). Bij KA2 ligt dit aandeel met 44% lager (10% helemaal akkoord, 34% eerder akkoord). 

Figuur 4: Impact Erasmus+ op samenwerking arbeidsmarktspelers of maatschappelijk middenveld 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE TRAINING BASISVAARDIGHEDEN – IKSO HOESELT 

IKSO Hoeselt werkte samen met een Limburgse hogeschool om de training basisvaardigheden voor 

hun leerlingen op een wetenschappelijk onderbouwde manier uit te werken.   

Van bij het begin wist men dat deelnemen aan Erasmus+ een grote stap zou zijn voor de leerlingen 

en men wilde hen erop voorbereiden. De man van een collega werkte aan de hogeschool, in een 

onderzoeksteam gespecialiseerd in teamwerk en conflictbeheersing. Op hem deed men beroep om 

de training vorm te geven. 

Het eerste jaar ging er iemand van het onderzoekteam mee om te observeren en feedback te geven, 

het volgende jaar waren het studenten van de hogeschool. Vandaag neemt een straathoekwerker 

van CAW Genk deze rol op.  
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3 / Impact op internationalisering 

In dit hoofdstuk beschrijven we de impact van Erasmus+ en eTwinning op internationalisering en de 

Europese dimensie in de school. We overlopen achtereenvolgens volgende effecten: 

 Capaciteit voor internationale projecten 

 Internationaal netwerk 

 Inbedding in schoolorganisatie 

 Internationale mindset 
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3.1. Capaciteit internationale projecten 

Deelname aan Erasmus+ verhoogt de capaciteit om nieuwe internationale projecten op te zetten. In de 

enquête gaf 90% van de trekkers aan dat deelname aan KA1 en KA2 projecten ertoe heeft bijgedragen 

dat de capaciteit om nieuwe Europese of internationale projecten op te starten of erbij aan te sluiten is 

versterkt (Figuur 5). 

Figuur 5: Mate waarin deelname aan Erasmus+ de capaciteit voor nieuwe internationale projecten 
versterkt 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 

Deze capaciteitsopbouw vloeit voort uit een duidelijke leercurve die zichtbaar is bij scholen die zich 

inzetten voor Erasmus+.  

DE DEELNAME AAN ERASMUS+ VAN SCHOLEN KENT EEN STEILE LEERCURVE 

Een Erasmus+-project opstarten is niet evident. Er komt dan ook heel wat bij kijken: de weg vinden in 

de documentatie, partners vinden en de partnerschappen aangaan, projectdossiers uitschrijven, het 

project opzetten en uitrollen, de middelen beheren, … In de gesprekken met trekkers van Erasmus+-

projecten kwam geregeld aan bod dat de opstart een grote uitdaging vormde. Maar hoe meer men 

ervaring opdoet met Erasmus+, hoe vlotter de trekkers zich doorheen de projecttaken bewegen. Het 

blijft een heuse investering om een project op poten te zetten en op te volgen, maar bij iedere ervaring 

leert men zijn weg beter kennen in het Erasmus+ wereldje en bouwt men expertise op in de 

verschillende stappen die gezet moeten worden. 

Zo professionaliseert het beheer van de internationale projecten in de school naarmate de ervaring 

toeneemt. Ook het beheer van de Europese middelen wordt meer gestructureerd. Zoals Figuur 6 

weergeeft, gaat +/- 70% van de trekkers (eerder) akkoord met de stelling dat deelname aan Erasmus+ 

heeft bijgedragen aan de professionalisering van het beheer van Europese middelen. 
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Deelname aan … heeft ertoe bijgedragen dat de capaciteit om nieuwe Europese 
of internationale projecten op te starten of erbij aan te sluiten is versterkt

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord
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Figuur 6: Impact op professioneel beheer van Europese middelen. 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 

Niet alleen op administratief vlak, maar ook op 

praktisch niveau is er een duidelijke leercurve in de 

organisatie van Erasmus+. De betrokkenen pikken 

uit elk project wel enkele leerpunten op voor de 

praktische organisatie van volgende projecten. 

Nieuwe projecten worden zo op basis van vorige 

ervaringen bijgestuurd. 

3.2. Internationaal netwerk 

Internationale projecten dragen bij aan het opbouwen van een internationaal netwerk. Het netwerk 

groeit naarmate men meer ervaring opdoet en de partnerschappen blijken bij positieve ervaringen ook 

te leiden tot duurzame samenwerkingen. 

INTERNATIONAAL NETWERK GROEIT MET DE ERVARING 

Naast de expertise in het opzetten van Erasmus+ en eTwinning-projecten, groeit ook het internationaal 

netwerk naarmate de school meer ervaring opdoet. Het netwerk bestaat, afhankelijk van de project(en) 

waar de school aan deelneemt, uit andere scholen en uit buitenlandse bedrijven. 

Onderwijspartners worden via verschillende kanalen gevonden: 

 Cursussen, contactseminaries, of jobshadowing via KA1 

 Het eTwinning-platform 

 Andere projecten waarbij buitenlandse scholen betrokken zijn, buiten het Erasmus+-programma  

 Andere kanalen: via de website van de school, informele contacten, toevallige ontmoetingen op 
reis, … 

 En heel belangrijk: via bestaande partners, die de link leggen naar nieuwe partners. 

34%

33%
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17%

24%
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4%

3%

3%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft ertoe bijgedragen dat het beheer van Europese middelen 
is geprofessionaliseerd

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“De eerste keer waren ze met 7 leerlingen in 

één huis. Dat heb ik later nooit meer gedaan, 

dat was te veel.” 

- trekker - 
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In het kader van buitenlandse stages wordt een netwerk met buitenlandse stageplaatsen 

opgebouwd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 

 Leerkrachten gaan eigenhandig op zoek via internet, doen telefoontjes, sturen mailtjes uit, … In 
sommige scholen zijn dat de vakleerkrachten, soms is dit de rol van een coördinator of trekker. Dit 
is een uitdaging en vraagt vaak veel tijd. Als een organisatie akkoord gaat, volgt ook nog een 
uitgebreide afstemming om na te gaan of alle leerplandoelstellingen door de werkplek gevat 
kunnen worden.   

 Via een tussenpersoon in het bestemmingsland, die op zoek gaat naar stageplaatsen en nagaat of 
de werkvloer voldoet aan de criteria. Volgens de scholen die hier beroep op doen, volstaat het 
Erasmus+ budget om ook deze kosten te dekken, als er rekening mee gehouden wordt bij de 
bestedingen. 

Via partnerscholen in het bestemmingsland. Met deze scholen kan een afspraak gemaakt worden om 

voor ieders studenten stageplekken in het thuisland te zoeken. 

VAAK DUURZAME RELATIES MET PARTNERSCHOLEN DIE LEIDEN TOT NIEUWE PROJECTEN 

Wanneer de projecten een succes worden, 

merken de trekkers op dat de relaties met 

de partners doorgaans ook duurzaam zijn. 

Heel wat scholen gaan dan structureel 

projecten met deze partners aan. De 

samenwerking kan dan steeds meer 

geolied verlopen. 

Ook wordt de samenwerking tussen de 

betrokkenen steeds hechter. Er wordt een persoonlijke band opgebouwd. Dit kan ook leiden tot 

uitwisseling of opportuniteiten die niet binnen het Erasmus+ kader vallen. 

“In het project in 2009 was er een seminarie. Daar hebben we veel van onze huidige collega’s 

ontmoet: de Duitsers, de Fransen. Onze Franse collega’s kenden dan een Finse en een Turkse 

school, die zijn er dan ook bijgekomen.” 

- trekker - 

“Je vist vaak in dezelfde vijver voor projectpartners. Bv. met Oostenrijk hebben we toen K2 

projecten gedaan, maar nu doen we ook lange termijn-mobiliteiten van leerlingen met hen. En 

we hebben ook van hen leerlingen ontvangen, die hier 3 of 4 maand zijn komen studeren.”  

- trekker - 

“We hebben nog dezelfde partners van het project in 

2014. Dat is een sterk partnerschap met betrouwbare 

partners. We weten welk vlees we in de kuip hebben. Zij 

hebben dezelfde mentaliteit. “  

- trekker - 

“Dat is een uitwisseling. De leerkracht van Finland vraagt mij ook 

om stageplaatsen hier te zoeken.” 

- trekker - 
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Ook in de enquête wordt dit bevestigd. Bij KA1 projecten geeft 86% aan (helemaal of eerder) akkoord 

te zijn dat deelname aan de projecten bijdraagt aan een groeiend internationaal netwerk waarop ook 

in de toekomst kan teruggevallen worden. Bij KA2 projecten ligt dat aandeel zelfs nog hoger, daar zegt 

91% helemaal of eerder akkoord te zijn dat de deelname ertoe bijdraagt dat het internationaal netwerk 

duurzaam wordt uitgebouwd (Figuur 7). 

Figuur 7: Impact Erasmus+ op uitbouw internationaal netwerk 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 

Ook eTwinning is een platform waarop scholen uit verschillende landen elkaar kunnen vinden, zowel 

voor eTwinning als voor Erasmus+ of andere internationale projecten: 

 62% van de eTwinning-gebruikers in de enquête geeft aan dat eTwinning ertoe heeft bijgedragen 
dat er een internationaal netwerk werd uitgebouwd waarmee kennis en praktijken uitgewisseld 
kunnen worden of eTwinning-projecten kunnen opgestart worden; 

 56% geeft aan dat eTwinning ertoe heeft bijgedragen dat er een internationaal netwerk werd 
opgebouwd waarop men kan terugvallen voor uitwisselingen, stages, jobshadowing of 
buitenlandse lesopdrachten. 
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Deelname aan … heeft ertoe bijgedragen dat er een internationaal netwerk werd 
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Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“Het gebeurt dat er ook nog overleg is buiten het project, of dat we iets 

vragen of delen. Dat heeft soms helemaal niet met het Erasmus+-

project te maken, omdat je een zodanig mooi contact opbouwt. Ik sta 

nauw in contact met de coördinator daar, en bv. tijdens corona vroeg ik 

haar ook: hoe doen jullie dat?”  

- trekker - 
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Figuur 1: Impact eTwinning op uitbouw internationaal netwerk van de school 

 

Bron: Enquête bij eTwinning-gebruikers in Vlaanderen (n=170) 

Tot slot komt het gebruik van eTwinning het internationaal netwerk van de gebruiker ten goede. 82% 

van de gebruikers geeft aan dat hij/zij in de toekomst meer open staat voor samenwerking met 

buitenlandse partners, 72% dat het netwerk met buitenlandse partners werd uitgebreid, en 66% dat 

hij/zij vaker samenwerkt met buitenlandse partners (Figuur 9). 

Figuur 9: Impact van eTwinning op uitbouw van internationaal netwerk van de leerkracht 

 

Bron: Enquête bij eTwinning-gebruikers in Vlaanderen (n=170) 
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3.3. Inbedding in schoolorganisatie 

Deelname aan Erasmus+ kan leiden tot een inbedding van internationalisering in de schoolorganisatie, 

via een uitgewerkte visie en strategie alsook het opstarten van een internationaliseringsteam.  

INTERNATIONALISERING WORDT STELSELMATIG OPGENOMEN IN VISIE EN STRATEGIE VAN DE SCHOOL 

Naarmate de school meer deelneemt aan internationaliseringprojecten, groeit doorgaans de mate 

waarin internationalisering wordt opgenomen en uitwerkt in visie en strategieteksten. 

Tijdens de gesprekken in de scholen hoorden we dat Erasmus+ meestal klein is gestart. Soms is de 

directie de aanstoker van deelname aan Erasmus+ en eTwinning, met of zonder inbedding van 

internationalisering in de visie en strategie van de school. Laagdrempelig worden leerkrachten overtuigd 

om zich achter de internationalisering te scharen, en geleidelijk wordt de olievlek groter. Soms vertrekt 

de internationalisering vanuit enkele enthousiaste leerkrachten die een eerste project opstarten, 

meestal zonder een concrete inbedding van internationalisering in de visie of strategie van de school.  

De effecten van de internationaliseringsprojecten worden opgemerkt en de meerwaarde van 

internationalisering voor de school wordt meer en meer zichtbaar, waarop beslist wordt om 

internationalisering op te nemen of verder uit te werken in visie strategie van de school en/of de 

scholengroep. Dit kan er op haar beurt voor zorgen dat ook andere scholen in de scholengroep worden 

gestimuleerd om in te zetten op internationalisering. 

Internationalisering wordt doorgaans eerder dan als een doel op zich, gezien als een middel om 

bepaalde doelstellingen te bereiken. Zo wordt internationalisering bijvoorbeeld gezien als een middel 

om de spreekdurf van leerlingen te verhogen, de kennis van moderne, vreemde talen te versterken, de 

verdraagzaamheid in de school te verbeteren, leerkrachten te professionaliseren, etc.  

“Een pijler van onze school is: school in de wereld. Hierin stellen we 

internationalisering voorop. Dat is niet altijd zo geweest, maar doordat 

wij al een paar jaren die stage deden, en er dan een nieuw 

opvoedingsproject geschreven moest worden, hebben ze ervoor gekozen 

om dat te kiezen als één van de vijf pijlers.”  

- trekker - 
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De bijdrage van deelname aan Erasmus+ aan het uitwerken van een visie en strategie rond 

internationalisering wordt in de enquête met trekkers van Erasmus+ bevestigd: 82% is helemaal of 

eerder akkoord met deze stelling (Figuur 10). 

Figuur 10: Impact van Erasmus+ op uitwerking visie en strategie rond internationalisering 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 
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“Onze visie gaat over: de poort openzetten. We proberen zoveel mogelijk open te staan voor de 

wereld, en dat we de poort ook gebruiken om zelf naar de wereld te gaan. We willen onze 

leerlingen gelijke kansen geven, naar de arbeidsmarkt brengen, ze naar de samenleving 

brengen. Dus het is logisch dat als we de kans krijgen voor Erasmus+, dat we dat ook doen. Het 

is niet specifiek voor Erasmus+, het is gewoon de visie van de school.” 

 - directeur - 
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INTERNATIONALISERING PAST IN DE SCHOOLVISIE VAN GO! ATHENEUM RUSSELBERG IN TESSENDERLO 

De slogan van het GO! Atheneum Russelberg is “moving together, growing together”. Deze visie 

wordt op de website als volgt omschreven: 

“Op campus Russelberg laten we jou als leerling groeien en brengen we jou in 

beweging. Naast het feit dat wij fysieke beweging en sport heel belangrijk 

vinden, gaan we als school ook echt met jou op pad. Studeren aan campus 

Russelberg geeft je de kans om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. Je 

ontdekt de wereld door deze in de klas te halen, maar ook door zelf de wijde 

wereld in te trekken. Want hoe meer je weet over de wereld, hoe sterker je erin 

staat.” 

Deze visie vertaalt zich naar een werking waar niet alleen Erasmus+ een belangrijk deel van uitmaakt, 

maar waar ook de geschiedenisles volgens het ‘Content and Language Integrated Learning (CLIL)’ 

principe in het Engels wordt gegeven, waar er ingezet wordt op duaal leren, en waar er via een 

‘community’-werking verbondenheid wordt gecreëerd in elke community met een vaste groep 

leerkrachten en leerlingen. 

De hashtag #movingtogether #growingtogether wordt bij elk bericht op sociale media toegevoegd: 

of het bericht nu over een binnen- of buitenlandse stage, de nieuwe editie van de schoolkrant, een 

kerstfeestje in het 1e jaar of de aankondiging voor de schoolfuif gaat. 

 

Bron: www.russelberg.be 

 

http://www.russelberg.be/
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VAAK GAAT DE INBEDDING OOK GEPAARD MET OPSTART VAN EEN INTERNATIONALISERINGSTEAM  

Naarmate de inzet voor Erasmus+-projecten groeit, wordt er vaak een internationaliseringsteam 

opgestart in de school.  

In de enquête met trekkers van de Erasmus+-projecten geeft om +/- 80% aan dat deelname aan KA1 of 

KA2 projecten heeft bijgedragen aan het uitbouwen van een team verantwoordelijk voor 

internationalisering (Figuur 11). Het aandeel ligt iets hoger bij KA1 dan bij KA2 projecten.  

Figuur 11: impact op uitbouw van internationaliseringsteam 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 

De samenstelling van dit team varieert. Soms is er één coördinator internationalisering, in andere 

scholen werkt men met een kernteam van trekkers. Deze denken de projecten uit (eventueel samen 

met de betrokken leerkrachten), gaan partnerschappen aan, schrijven de projectdossiers uit (of 

ondersteunen in sommige gevallen betrokken leerkrachten bij het uitschrijven van een dossier), dienen 

de projectdossiers in en volgen de communicatie op, beheren de middelen en volgen de projecten op, 

communiceren over internationalisering in de school, en geven het internationaliseringsbeleid in de 

school samen met de directie vorm. Soms wordt er voor deze personen een aantal bpt-uren per week 

voorzien om deze taken op te nemen.  

Naast deze coördinator of het kernteam zijn doorgaans 

ook de rechtstreeks betrokken leerkrachten deel van het 

internationaliseringsteam of werkt men met 

werkgroepen per richting, per type project, of per 

bestemming. 

Het wordt als een meerwaarde ervaren wanneer de rol 

als ‘hoofdverantwoordelijke’ verdeeld wordt over 

meerdere personen. 
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“Ik doe vooral de praktische organisatie, 

ik ben niet zo sterk in schrijven. Iedereen 

heeft zijn eigen job. Het is fijn dat we de 

verantwoordelijkheid kunnen verdelen.”  

- trekker - 
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EEN STERKE STRUCTUUR VOOR HET TEAM INTERNATIONALISERING IN HET SINT-URSULA-INSTITUUT IN LIER  

Het team internationalisering van het Sint-Ursula-Instituut bouwde doorheen de jaren een sterke 

teamstructuur uit om hun werking te ondersteunen. Naast een kernteam werken ze per 

bestemming met een werkgroep.  

 Het kernteam bevat een viertal collega’s die de projecten coördineren op het vlak van 
dossierbeheer, administratie, communicatie en het logistieke. Zij voeren de administratie uit, 
staan in voor de selectieprocedure en de bijhorende sollicitatiegesprekken, verzorgen de 
disseminatie en communiceren met ouders.   

 De werkgroepen stomen de geselecteerde leerlingen klaar voor hun buitenlandse stage. Ze 
organiseren daarvoor een teambuilding opdat de leerlingen elkaar al beter zouden kennen.  
Dat is een traject van acht tot tien dagen na schooltijd. Daarnaast staan zij in voor alle 
organisatie ter plaatse tijdens de buitenlandse stages. Per werkgroep streven ze een grootte 
van vier collega’s na. Collega’s kunnen aansluiten bij een werkgroep door zich kandidaat te 
stellen. Het kernteam bekijk vervolgens bij welk team de persoon het beste past.  

De trekker richtte deze teams op nadat de taakbelasting voor de projecten te groot werd. Nadien 

werden ze stapsgewijs verder opgebouwd.  

“Dat was heel veel werk, want wij moesten ook al die stageplaatsen zoeken. 

Toen dacht ik: ik moet een ploeg hebben. Wij zijn vaak eilanden op ons eigen, 

maar dat gaat niet. Dan heb ik een mail gestuurd met een slogan. En dan zijn 

bijna 20 collega’s komen luisteren naar het nieuwe programma. Daarna zijn er 

3 à 4 blijven zitten die wouden starten.”  

- trekker -  

Het werken in deze teams brengt een goede drive met zich mee. De verschillende teams leren 

bovendien veel bij van elkaar. Een succesfactor die hier volgens de directie toe bijdraagt is de 

vrijheid die de teams krijgen om zich te organiseren, taken aan te pakken en problemen op te 

lossen.   
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3.4. Internationale mindset 

Niet alleen formeel, maar ook informeel groeit de inbedding van internationalisering in de school 

stelselmatig. Hoe meer de school inzet op internationalisering, hoe sterker de internationale m indset 

in de school wordt. Zo kan het echt deel gaan uitmaken van het DNA van de school: een school waarin 

alle leerkrachten en leerlingen wereldburgers zijn. 

MEER GEDRAGENHEID VOOR INTERNATIONALISERING 

Deelname aan Erasmus+ leidt voor het merendeel van de scholen tot een grotere appreciatie voor 

internationaliseringsopportuniteiten. Zowel in de enquête als tijdens de schoolbezoeken wordt dit vaak 

benadrukt. In de enquête is ongeveer 9 op 10 respondenten het er (helemaal of eerder) mee eens dat 

de deelname aan de projecten ertoe bijdraagt dat er een positieve houding is t.o.v. buitenlandse 

lesopdrachten, jobshadowing en/of opleiding. Dit aandeel ligt wat hoger bij deelname aan KA1. 

Tijdens de schoolbezoeken kwam geregeld aan bod dat één internationale ervaring voor een leerkracht 

genoeg is om overtuigd te geraken van de meerwaarde van dergelijke projecten. Ook leerkrachten die 

bij de start niet zo veel enthousiasme tonen, gaan na een positieve ervaring vaak helemaal overstag. 

Figuur 12: Impact van Erasmus+ op de positieve houding t.a.v. internationale projecten 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=133 / KA2: n=119) 

INTERNATIONALISERING IN DNA VAN DE SCHOOL 

Naarmate de traditie voor internationalisering in 

de school groeit, kan internationalisering echt 

deel gaan uitmaken van het DNA van de school. 

Het begint te leven bij zowel leerlingen als 

leerkrachten, en het internationale gegeven 

wordt op de duur een echte evidentie. 
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“Als er een aantal dingen zijn die onze school 

typeren, dan zit internationalisering er zeker bij. 

Als ze vragen, wat voor school zijn wij? Dat is 

internationalisering.” 

 - niet-betrokken leerkracht - 
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Een school waarin andere culturen als een bron 

van inspiratie wordt gezien, waar eenieder heel 

wat kan van leren, draagt een boodschap uit dat 

we allemaal wereldburgers zijn. De gedragenheid 

voor diversiteit als kracht groeit. Het 

binnenbrengen van andere nationaliteiten in de 

school en de school naar andere culturen brengen, 

zorgt zo voor een betere aansluiting bij een 

leerlingenpopulatie die in heel wat Vlaamse 

scholen steeds diverser wordt. 

 

3.5. Verschillende types Erasmus+-projecten en eTwinning versterken elkaar  

De capaciteit van scholen om nieuwe internationale projecten op te zetten wordt tot slot sterk verhoogd 

door een duidelijke wederzijdse versterking tussen Erasmus+-projecten onderling (bv. KA1 en KA2) en 

tussen Erasmus+ en eTwinning.  

DE VERSCHILLENDE TYPE ERASMUS+-PROJECTEN VERSTERKEN ELKAAR 

De olievlek verspreidt zich niet alleen omdat enthousiaste leerkrachten en leerlingen elkaar aansteken, 

maar ook omdat deelname aan één type Erasmus+-project de interesse in andere types Erasmus+-

projecten aanwakkert. Zo zijn er scholen die starten met een leermobiliteit voor leerkrachten, waar 

partnerschappen ontstaan om een KA2 project te starten. Andere scholen bouwen de organisatie van 

buitenlandse stages voor de BSO- en TSO-richtingen uit, en beginnen dan aan het uitwerken van een 

eerste KA2-project met leerlingen van ASO, TSO en/of BSO. De aanknopingspunten voor één project 

worden vaak gevonden tijdens de uitrol van een ander project. 

Om internationalisering een (bredere) ingang 

te laten vinden in de school, wordt er 

doorgaans ingezet op ‘laagdrempelige’ 

initiatieven, zoals het volgen van een 

buitenlandse cursus. Via dergelijke projecten 

kunnen leerkrachten proeven van wat 

internationalisering kan betekenen, 

gesprekken hebben met leerkrachten van 

buitenlandse scholen over interessante 

projecten die zij hebben opgezet, contacten 

leggen, … Dit motiveert om hier verder mee 

aan de slag te gaan. 

  

“Als de andere leerlingen hier zijn, dan zijn 

onze kinderen wel fier. Zo van: er zijn hier 

mensen van het buitenland. We hebben ook al 

Turkse kinderen op bezoek gehad. Dan zijn 

onze Turkse kinderen blij dat ze eens Turks 

kunnen praten.”  

 -  trekker - 

“We wilden internationalisering meer in de kaart 

brengen. Dus we zijn begonnen met leerkrachten 

eerst naar het buitenland te laten gaan, en dan 

hopen we dat zij zich willen engageren voor 

leerlingen. Leerkrachten leggen contacten op zo’n 

leermobiliteit, en zo is er effect. Ze worden 

getriggerd om dan met leerlingen projecten te gaan 

uitdenken en de stap te zetten.”  

 - directeur - 
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ETWINNING EN ERASMUS+ VERSTERKEN ELKAAR 

Het gebruik van eTwinning kan de capaciteit voor 

internationalisering verder versterken. Het is immers 

een ideaal kanaal om partners te vinden om samen 

projecten mee op te starten, of om geprikkeld te 

worden voor internationalisering. Maar ook omgekeerd 

vinden Erasmus+ deelnemers via deelname aan 

Erasmus+ de weg naar het eTwinning-platform. 

De enquêteresultaten bevestigen de sterke relatie tussen de deelname aan eTwinning en Erasmus+. 

72% van de trekkers van Erasmus+ geven aan dat er in de school eTwinning gebruikt wordt. Figuur 13 

toont hoe eTwinning in de school gebruikt wordt: 

 Bij 64% gebeurt dat (onder andere) in het kader van Erasmus+.  

In de gesprekken tijdens de schoolbezoeken kwam echter geregeld aan bod dat men eTwinning 
voornamelijk integreert omdat het een meerwaarde is in het projectdossier. De meningen over het 
platform zijn bij deze eTwinning-gebruikers verdeeld. De Erasmus+ trekkers die vooral voor het 
projectdossier het eTwinning-platform gebruikten, waren doorgaans niet helemaal tevreden over 
de gebruiksvriendelijkheid van het platform. 

 Bij 35% gebeurt dat (onder andere) los van Erasmus+.  

Bij een aantal scholen die we bezochten was dit het geval. Het ging dan vaak over een beperkt 
aantal leerkrachten die eTwinning gebruiken om leerlingen via het platform een opdracht te laten 
uitvoeren met buitenlandse leerlingen, bv. in het kader van de Engelse les, om de taal praktisch 
toe te kunnen passen, of om de eigen competenties up-to-date te houden (bv. taalleerkracht die 
contact houden met andere taalleerkracht om taal te oefenen). De meningen over het eTwinning-
platform waren bij deze gebruikers meer verdeeld: een aantal toonde enthousiasme en zag een 
grote meerwaarde, anderen zetten het gebruik na een moeizame eerste ervaring niet verder. 

  

“Het hele Erasmus+ idee kreeg door 

eTwinning een boost.”  

- eTwinning gebruiker in de enquête - 
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Bron: enquête IDEA Consult bij trekkers van Erasmus+-projecten (n=202) 

Er is dus een duidelijke relatie tussen eTwinning en Erasmus+. Figuur 14 toont hoe de relatie tussen 

eTwinning en Erasmus+ in de scholen werkt. Onder de scholen die deelnemen aan Erasmus+ en waar 

er ook gebruik gemaakt wordt van eTwinning, zegt 72% dat ze via de deelname aan Erasmus+ de weg 

hebben gevonden naar het eTwinning-platform. Maar ook omgekeerd is er een doorstroom. 22% heeft 

via het eTwinning-platform de weg gevonden naar Erasmus+.  Bij 12% van deze scholen is er geen relatie 

tussen beide. 

Figuur 214: Relatie van het gebruik van eTwinning en Erasmus+ 

 

Bron: enquête IDEA Consult bij trekkers van Erasmus+-projecten die gebruik maken van eTwinning (n=144)  
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33%

3%

Gebruik eTwinning ikv Erasmus+

Ja Nee Ik weet het niet

Figuur 13: Gebruik eTwinning in scholen die deelnemen aan Erasmus+ 
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4 / Impact op de kwaliteit van het onderwijs 

In dit hoofdstuk beschrijven we de impact op de kwaliteit van het onderwijs. Deze impact toont zich op 

verschillende manieren: via de leerkrachten (4.1) en in de lessen (4.2).  
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4.1. Via de leerkrachten 

Bij leerkrachten doen er zich heel wat positieve effecten voor die bijdragen tot onderwijskwaliteit. Het 

motiveert, inspireert, versterkt de teamsfeer en samenwerking, biedt perspectief voor de Vlaamse 

onderwijsrealiteit, professionaliseert, zorgt ook bij leerkrachten voor een persoonlijke groei, en creëert 

meer begrip en respect tussen leerlingen en leerkrachten. 

BOOST DE MOTIVATIE VAN LEERKRACHTEN DIE GESTERKT WORDEN IN HUN MISSIE  

De impact die vaak in één adem genoemd 

wordt met de impact op leerlingen, is dat 

leerkrachten gemotiveerd worden door de 

positieve effecten die zij bij hun leerlingen 

waarnemen. Het geeft heel veel voldoening 

om te zien hoe leerlingen door de 

internationale ervaring groeien. Leerkrachten worden zo gesterkt in hun missie, wat een enorme 

motivatieboost geeft om er als leerkracht te blijven voor gaan. Het maakt de toch grote tijdsinvestering 

voor de meesten helemaal de moeite waard.  

Daarnaast doorbreekt een Erasmus+-

project het dagelijkse ritme van het 

lesgeven. Het zorgt voor nieuwe prikkels, 

afwisseling. Het geeft een dynamiek en 

een goesting om te vernieuwen en te 

blijven groeien. Het beroep van leerkracht 

leidt meestal tot een vlakke loopbaan. 

Dergelijke internationale projecten geven 

leerkrachten het gevoel dat ze meer loopbaanmogelijkheden hebben en hun loopbaan echt boeiend 

kunnen maken en houden. In de schoolbezoeken en enquête kwam naar voor dat heel wat leerkrachten 

na een buitenlandse ervaring de energie hebben gevonden om opnieuw vol enthousiasme voor de klas 

te staan.  

Ook zorgt het verwezenlijken van dergelijke projecten, zeker de projecten samen met leerlingen, voor 

een zekere trots bij de trekkers en betrokken leerkrachten. Zij merken dat ouders, niet-betrokken 

collega’s, vrienden, leerkrachten uit andere scholen, … erg onder de indruk zijn van wat zij met hun 

leerlingen realiseren. Zelf zijn ze soms ook verbaasd over wat het project teweeg heeft gebracht. Dit 

maakt hen fier. 

 

  

“Waarom doen wij alles? We willen het kind gelukkig 

zien. Het kind staat centraal.” 

 - betrokken leerkracht – 

“Voor mij persoonlijk geeft mij dat superveel 

enthousiasme. Je ziet nieuwe mensen, krijgt nieuwe 

ideeën. En je wil eens een keer iets anders proberen. Ik 

kreeg nog meer goesting in mijn job.”  

- betrokken leerkracht – 

“We zijn heel trots dat we dat kunnen doen naar de 

buitenwereld en de collega’s toe.” 

 - trekker - 
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GEÏNSPIREERDE LEERKRACHTEN DIE AANGEZET WORDEN TOT REFLECTIE  

Erasmus+ en eTwinning kunnen leerkrachten inspireren en 

aanzetten tot reflectie. Leerkrachten komen in de 

internationale samenwerkings- of mobiliteitsprojecten in 

aanraking met methodes, aanpakken, thema’s, …  die ze 

niet gewend zijn of kennen.  

Dit kan leerkrachten inspireren en op ideeën brengen. 

Anderzijds leidt het er vaak toe dat leerkrachten kritisch 

nadenken over de eigen lespraktijk. In een vergelijkbare 

context pakken scholen/leerkrachten bepaalde zaken in 

het buitenland misschien anders aan. Men gaat reflecteren over wat er eventueel beter kan. Het kan 

hen aanzetten om nieuwe ideeën te implementeren in de eigen klas of school. 

STERKERE TEAMSFEER EN VERSTERKTE SAMENWERKING TUSSEN HET SCHOOLPERSONEEL 

Leerkrachten die samenwerken in een Erasmus+-project leren elkaar goed kennen. Samen een project 

realiseren en naar het buitenland gaan, creëert een band. Het is een unieke ervaring die als een soort 

teambuilding werkt. Dit versterkt de samenwerking tussen de betrokken leerkrachten, ook na de 

uitwisseling. Daarnaast is er ook meer 

samenwerking tussen leerkrachten die 

elkaar anders niet zo gemakkelijk 

zouden vinden of in het normale 

lesgebeuren niet samenwerken. 

Leerkrachten kennen elkaar beter, en 

ook graad- en richting-overschrijdend 

weet men beter wie aan te spreken.  

BIEDT PERSPECTIEF OP VLAAMSE ONDERWIJSREALITEIT 

Een ander effect dat heel vaak naar boven kwam tijdens de schoolbezoeken, is dat op bezoek gaan in 

een buitenlandse school of in gesprek gaan met buitenlandse leerkrachten je in staat stelt om de eigen 

uitdagingen als leerkracht te relativeren. Vaak zijn de ‘problemen’ in het buitenland dezelfde, of zijn er 

“De meerwaarde op schoolniveau is 

echt dat je praat met mensen en die 

zeggen wat werkt en niet werkt, en na 

een tijd begin je te filteren: misschien 

kan ik dat ook proberen.” 

 - trekker - 

“Het idee was, misschien moeten we eens over het muurtje kijken. Niet dat 

we dan alles moeten toepassen. Mijn bedoeling is dat ze gewoon eens 

nadenken, zichzelf in vraag stellen, het systeem in vraag stellen.” 

 - trekker - 

“Ik vind het vooral fijn dat je door die projecten andere 

mensen leert kennen. We zijn een heel grote school en ik 

ken niet iedereen uit het lerarenteam bij naam. Op dat 

vlak zorgt het wel voor een betere verbinding.  

 - betrokken leerkracht - 
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zelfs nog grotere uitdagingen. Dat brengt een soort geruststelling met zich mee voor de Vlaamse 

leerkrachten: “we doen het zo slecht nog niet”, of “eigenlijk gaat het bij ons dan nog relatief goed”.  

PROFESSIONALISERING VAN HET SCHOOLPERSONEEL 

Voor de betrokken leerkrachten versterkt Erasmus+ de competenties. Dit werd door de directie, 

trekkers en betrokken leerkrachten in de schoolbezoeken als een belangrijke meerwaarde aangehaald 

en wordt bevestigd in de resultaten van de enquête. Meer dan 90% van de trekkers gaat helemaal of 

eerder akkoord met de stelling dat de deelname aan Erasmus+ de competenties van de leraren verder 

heeft ontwikkeld (Figuur 15). Sommige scholen zien deelname aan Erasmus+ dan ook formeel als deel 

van het professionaliseringsbeleid. 

Figuur 315: Impact van Erasmus+ op de competentieontwikkeling van schoolpersoneel 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=136 / KA2: n=123) 

Ook eTwinning heeft een effect op de competenties van leerkrachten, al is dat effect kleiner. Figuur 16 

geeft de mate weer waarin de eTwinning-gebruikers akkoord gaan dat het platform hun competenties 

heeft versterkt. 25% gaat helemaal akkoord en 46% eerder akkoord. Als we diezelfde groep vragen in 

welke mate eTwinning heeft bijgedragen aan de professionalisering van het hele lerarenkorps, ligt dat 

aandeel nog lager, 45% gaat (helemaal of eerder) akkoord. Dit komt waarschijnlijk omdat eTwinning in 

veel scholen niet breed verspreid is, maar slechts door een minderheid van de leerkrachten wordt 

gebruikt. 

59%

40%

35%

50%

5%

10%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft er toe bijgedragen dat leraren en ander personeel hun 
competenties verder hebben ontwikkeld

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal  niet akkoord

“Om te zien dat een klaslokaal net zoals hier, in Spanje ook gevuld is met kinderen en een 

leerkracht. Iedereen geeft zijn onderwijs en wil kinderen vooruit laten gaan. Dat is heel tof om te 

zien want ieder land worstelt mijn dezelfde dingen. Er zijn overal kinderen die communicatief niet zo 

sterk zijn, of ouders die je niet naar je school krijgt. Als je dan een Spaanse en een Nederlandstalige 

leerkracht ziet praten daarover, dan voelen onze leerkrachten ‘wij doen het ook wel goed’. Dat 

geeft ook zelfvertrouwen aan leerkrachten om verder te doen en om nieuwe dingen uit te 

proberen.” 

 - directeur - 
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Figuur 16: Impact van eTwinning op de competentieontwikkeling van de gebruikers 

 
Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij eTwinning gebruikers (n=170) 

Figuur 417: Impact van eTwinning op de professionalisering van het lerarenkorps 

 

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij eTwinning gebruikers (n=170) 

De professionalisering uit zich op verschillende manieren. Vakleerkrachten verbreden hun vakkennis. 

Bij projecten met buitenlandse stages zijn het vaak de vakleerkrachten die de stagebegeleiding in het 

buitenland opnemen, en de stagebezoeken 

doen. De betrokken leerkrachten geven aan 

dat zij veel bijleren door te zien hoe het vak op 

buitenlandse werkvloeren wordt aangepakt. 

Bij partnerschapprojecten worden vaak 

activiteiten georganiseerd rond een bepaald 

thema waarbij ook heel wat vakkennis komt 

kijken. Wanneer leerkrachten uit verschillende landen dan kunnen samenwerken rond dat thema, vindt 

er een waardevolle uitwisseling en wederzijdse versterking plaats. Bij jobshadowing-projecten zien 

leerkrachten hoe hun materie in andere landen wordt onderwezen. Ook dit biedt vanzelfsprekend 

unieke kansen om de vakkennis te versterken. 

25% 46% 19% 4% 5%

Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn competenties 
verder heb ontwikkeld

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

10% 35% 29% 9% 9% 7%

Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat de professionalisering van 
het lerarenkorps werd versterkt

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Ik weet het niet

“Er gaat ook altijd een vakleerkracht mee. Wij 

zitten daar dan in het werkveld. Wij leren daar ook 

de technieken van het buitenland.” 

 - Een trekker - 

“Er is ook een leerkracht bouw die in Nederland een stage 

gedaan heeft in een bedrijf, want die hadden veel expertise in 

waterbouw. Dat hebben wij hier niet in Vlaanderen.” 

 - directeur - 
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Ook pedagogisch leren de betrokken leerkrachten bij. Dit vooral wanneer zij bij uitwisselingsprojecten 

de kans krijgen om de aanpak van leerkrachten in het buitenland te observeren, bv. bij buitenlandse 

lesopdrachten of jobshadowing. Dit kan leerkrachten prikkelen en nieuwe methodes aanreiken die ze 

in de eigen klas kunnen toepassen. Maar ook via cursussen in het buitenland kunnen leerkrachten hun 

pedagogische competenties versterken.  

Evident is ook de versterkte talenkennis. De 

communicatie met internationale Erasmus+- 

en eTwinning- partners of met buitenlandse 

collega’s verloopt in een andere taal (Engels, 

Frans, of zelfs een andere taal). Het betrokken 

schoolpersoneel voert een project uit, volgt 

een opleiding, geeft les, … in een andere taal en oefent zo op een praktische manier zijn/haar 

talenkennis. Verschillende geïnterviewde actoren gaven daarbij aan dat het bij heel wat leerkrachten de 

durf om een andere taal te spreken versterkt, omdat zij bevestigd worden dat hun taalniveau zeker 

voldoende is. 

Door het projectwerk dat Erasmus+ met zich meebrengt, worden de trekkers en betrokkenen 

gestimuleerd in hun projectmanagement en organisatievaardigheden. Partners vinden om samen een 

project op te zetten, het project samen 

uitdenken, het projectdossier uitschrijven, de 

financiële middelen beheren, de activiteiten 

organiseren en uitrollen, rekening houden 

met timings, doelstellingen, … Het brengt heel 

wat met zich mee. De trekkers doen een 

enorme praktijkervaring op in 

projectmanagement. 

Het versterkt tot slot de digitale vaardigheden. Internationaal samenwerken is onlosmakelijk verbonden 

met digitaal samenwerken. In het kader van Erasmus+ worden daarvoor verschillende platformen 

ingezet, waaronder het eTwinning-platform, vaak aangevuld met andere platformen zoals bijvoorbeeld 

Teams. Ook los van Erasmus+ wordt het eTwinning-platform gebruikt. Het gebruik van eTwinning 

stimuleert de digitale vaardigheden op verschillende vlakken, zoals geïllustreerd door onderstaande 

quote. 

 

  

“Ik vind het heel leerrijk om te zien hoe ze in andere 

landen omgaan met hun stagiaires.” 

- betrokken leerkracht - 

“Het is een zeer leerrijke ervaring, het zorgt voor 

uitbreiding van mijn woordenschat. Wanneer er 

online vergaderingen worden gehouden met de 

buitenlandse collega, wordt de spreekdurf groter.” 

- eTwinning gebruiker enquête - 

“Onze leerkrachten zijn trekker rond eTwinning, maar dat is wel een zoektocht in het 

digitale: forums opstarten, videoconferenties organiseren met een klas in 

Denemarken. Dus onze eigen leerkrachten verleggen zelf ook zo hun grenzen.” 

 - trekker - 
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PERSOONLIJKE GROEI VAN DE LEERKRACHTEN 

Ook op persoonlijk vlak groeien de leerkrachten. Net als bij leerlingen, kan het volbrengen van een 

internationaal project bijdragen aan het zelfvertrouwen, aan een open geest, aan een proactieve 

houding en aan het innovatief denken. 

 

MEER BEGRIP EN RESPECT TUSSEN LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN  

Deelname aan Erasmus+-projecten met 

leerlingenmobiliteit versterkt de band 

tussen leerlingen en leerkrachten. 

Leerlingen en leerkrachten leren elkaar op 

een andere, diepgaandere manier kennen. 

De ervaring van betrokken leerkrachten 

leert dat er tijdens een uitwisseling een 

sfeer wordt gecreëerd waarin er meer met elkaar gedeeld wordt. Leerkrachten leren zo de context van 

leerlingen beter kennen en begrijpen de noden 

van de leerlingen beter. Ook omgekeerd groeit 

het respect van de leerling naar de leerkracht toe. 

Dat werkt ook door in de lessen na de uitwisseling. 

Betrokkenen geven aan dat het gemakkelijker is 

om de leerlingen ‘mee’ te krijgen. 

 

Ook kwam uit de gesprekken naar voor dat betrokken leerkrachten met meer bewondering naar de 

leerlingen kijken. Leerkrachten kunnen verbaasd zijn over wat hun leerlingen kunnen en ontdekken door 

de nieuwe context soms beter waar de talenten van hun leerlingen liggen. Dit kan het geloof in de 

leerlingen versterken, wat ook doorwerkt in de eigenwaarde van de leerlingen zelf. 

 

 

 

 

 

 

“Ik vond het heel interessant omdat ik ook van een andere generatie ben. Nu voel je wel dat jonge 

mensen veel opener zijn over het LGBTQ+ thema. Voor veel van hen is dat geen issue. Terwijl wij er 

soms wel nog een issue van maken. Ik vind dat wel verrijkend om te zien hoe jonge mensen 

daarmee omgaan. Ik vind zo heel die gender equality en social inclusion wel een heel interessant 

thema.” 

 - betrokken leerkracht - 

“Je hebt een veel intensere band met leerlingen die mee 

zijn gegaan dan met andere leerlingen. Ze aanvaarden 

je ook beter, ook als je dan eens boos bent.”  

- betrokken leerkracht– 

“Er zijn ook schrijnende verhalen. Er zijn ook 

veel gastjes die in een instelling leven. Ze 

durven dat dan ook een keer delen aan de klas.” 

 - betrokken leerkracht - 

“Ik geloof meer in mijn leerlingen. Ik heb ze daar echt bezig gezien. Als een leerling nu 

zegt: ‘ik kan het niet’, dan kan ik nog meer voorbeelden geven of motiveren. Ook aan 

leerlingen die niet mee zijn geweest, kan ik die voorbeelden geven. Dat is wel 

veranderd. Ik zie ze nu breder. Vroeger dacht ik: ze kunnen niet zo veel.“  

- betrokken leerkracht - 
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4.2. In de lessen 

Ook in de klas en tijdens de lessen werkt de impact van Erasmus+ en eTwinning door. Deelname aan 

Erasmus+ of eTwinning-projecten biedt inspiratie voor het toepassen van nieuwe lesmethoden en 

brengt interessante praktijkvoorbeelden mee om theoretische leerdoelen op een sprekende manier te 

illustreren. Erasmus+ kan ook leiden tot een nieuwe verhouding tussen leerkracht en leerling in de klas. 

Dit alles draagt bij aan een betere aansluiting van de lessen op de noden van de leerlingen. 

INSPIRATIE VOOR NIEUWE LESMETHODEN 

Tijdens Erasmus+-projecten kunnen 

leerkrachten inspiratie opdoen voor 

nieuwe lesmethoden en dit kan ook 

leiden tot de implementatie van deze 

vernieuwende aanpakken in de school. 

Verscheidene voorbeelden kwamen 

tijdens de schoolbezoeken aan bod. Zo 

implementeerden scholen methoden 

zoals co-teaching, vakankers, 

projectwerking, atelierwerking, peer 

assisted learning, teamspellen, … nadat 

de inspiratie hiervoor werd opgedaan tijdens een internationale uitwisseling, opleiding, of 

jobshadowing-project4. Niet alleen volledig nieuwe ideeën worden via Erasmus+ opgepikt, men kan ook 

de kennis verder verdiepen over bepaalde methodes waarmee men aan de slag wil gaan. Dit kan door 

bv. een jobshadowing te doen in een school die er gebruik van maakt. 

In de enquête geeft 76% aan akkoord te zijn dat deelname aan KA1 ertoe heeft bijgedragen dat er 

nieuwe les- en opleidingspraktijken worden toegepast in de school (33% helemaal en 43% eerder 

akkoord). Dat aandeel ligt wat lager bij deelname aan KA2 (73%, waarvan 20% helemaal akkoord en 54% 

eerder akkoord). Dit wordt weergegeven in Figuur 18 Vooral de leermobiliteit van onderwijspersoneel, 

die onder KA1 valt, is specifiek gericht op de professionalisering van leerkrachten. Maar ook via de 

andere projecten pikken de betrokken leerkrachten heel wat nieuwe ideeën op. 

 
4 Van de 15 good practice scholen die in dit onderzoek als casestudy werden onderzocht via 360°-analyses, namen verschillende deel aan 
jobshadowing. Uit de cijfers van EPOS blijkt echter dat jobshadowing Vlaanderenbreed slechts in zeer beperkte mate wordt gebruikt. Uit het 
onderzoek blijkt wel dat jobshadowing een grote meerwaarde biedt voor de onderwijskwaliteit in de school. 

“Je doet toch wel ideeën van elkaar op. We zijn 

bijvoorbeeld een school in Nederland gaan bezoeken 

met de leerlingen en de collega’s van verzorging. Die 

school werkte echt integraal. Die leerkrachten gaven 

altijd samen les, dat was echt co-teaching. Daar werd 

heel hard ingezet op de peer assistent learning. We 

hebben dat vrij snel hier ook ingevoerd.” 

 - betrokken leerkracht - 

“In november gaan er twee leerkrachten naar Firenze rond project-based learning. 

Voor hen is dat een verdieping want zij werken al rond projecten. Ze werken al zo 

want één van de twee heeft dat opgepakt in een contactseminarie in Portugal.” 

 - trekker - 
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Figuur 18: Impact van Erasmus+ op nieuwe les- en opleidingspraktijken in de school 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=136 / KA2: n=123) 

Ook eTwinning kan ertoe bijdragen dat 

leerkrachten zich inspireren en nieuwe 

lesmethoden toepassen. Via het eTwinning-

platform komen leerkrachten in contact met 

buitenlandse collega’s en kunnen ze uitwisselen 

over andere lesmethoden. Het gebruik van 

vernieuwende tools en lespraktijken is erg 

gangbaar in de eTwinning-projecten.   

Figuur 19 toont het aandeel van leerkracht-gebruikers van eTwinning dat in de enquête aangeeft dat 

zijn/haar lespraktijk door het gebruik van het platform is veranderd.  

 eTwinning heeft er vooral toe bijgedragen dat ze nieuwe tools of bronnen zijn gaan gebruiken (25% 
helemaal en 36% eerder akkoord) en dat ze nieuwe lespraktijken hebben toegepast (21% helemaal 
en 40% eerder akkoord); 

 Iets meer dan de helft geeft aan dat eTwinning ertoe bijdraagt dat de lespraktijken meer motivatie 
bij de leerlingen teweegbrengen (15% helemaal en 38% eerder akkoord); 

 Voor iets minder dan de helft draagt eTwinning ertoe bij dat hij/zij meer reflecteert over de 
lespraktijken (9% helemaal en 38% eerder akkoord) en/of nieuwe lespraktijken vaker deelt met 
collega’s (14% helemaal en 34% eerder akkoord); 

 35% gaat ermee akkoord dat het gebruik van eTwinning ertoe bijdraagt dat de lessen beter 
afgestemd zijn op de noden van de leerlingen (7% helemaal en 28% eerder akkoord). 

33%

20%

43%

54%

17%

19%

5%

7%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft ertoe bijgedragen dat er nieuwe les- en 
opleidingspraktijken in de school worden toegepast

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal  niet akkoord

“Ik ben zelf ook heel hard veranderd als leerkracht 

en de manier waarop ik lesgeef. Dat is begonnen 

met eTwinning, omdat je dan in contact komt met 

leerkrachten en andere manieren van lesgeven.”  

- trekker - 
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Figuur 19: Impact van eTwinning op lesmethode van de leerkracht-gebruikers 

 

Bron: Enquête bij eTwinning gebruikers in Vlaanderen (n=131) 

KANSEN OM THEORIE AAN PRAKTIJK TE KOPPELEN 

Erasmus+ en eTwinning bieden de kans om 

leerplandoelstellingen op een heel authentieke 

en praktische manier te realiseren. Leerlingen 

op mobiliteit doen unieke ervaringen op en 

leren tegelijkertijd. De leerstof of inzichten die 

leerlingen op zo’n manier opdoen, zullen ze niet 

snel vergeten.   

Daarnaast doen leerkrachten op mobiliteit 

doorgaans ook inspiratie op voor sprekende 

praktijkvoorbeelden die ze in de klas kunnen 

gebruiken. Tijdens de uitwisseling komen leerkrachten in aanraking met praktische toepassingen van de 

theorie of observeren zij verschillen in werkmethodes en -visies. Deze toepassingen en verschillen 

kunnen in de klas in Vlaanderen tot de verbeelding spreken en de leerlingen een praktische context 

geven om de leerstof diepgaand te begrijpen. 
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ik vaker (nieuwe) lespraktijken deel met mijn
collega's
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behoeften van de lerenden

Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat ...

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“Het fijne aan het project en de stage is dat je een 

insteek krijgt om die leerplandoelen op een heel 

authentieke manier aan te leren, waardoor die 

leerlingen dat nooit meer gaan vergeten. Ze gaan 

het niet enkel kennen voor de toets, maar ze gaan 

het blijvend onthouden.” 

 - trekker - 
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Ook via eTwinning kunnen leerplandoelstellingen op een praktische manier worden bereikt, door bv. 

groepsopdrachten te organiseren waar internationale groepjes leerlingen digitaal met elkaar 

samenwerken. In de enquête vroegen we de leerkracht-gebruikers aan te geven in welke mate 

eTwinning de lesinhouden heeft beïnvloed. Figuur 20 geeft de resultaten weer. 

 Vooral de aandacht voor digitalisering in de les is toegenomen, 70% gaat helemaal of eerder 
akkoord dat het gebruik van eTwinning ertoe bijdraagt dat de lesinhouden meer aandacht hebben 
voor digitalisering; 

 Voor 38% van de leerkracht-gebruikers heeft eTwinning ertoe bijgedragen dat zijn/haar 
lesinhouden meer aandacht hebben voor sociale inclusie, voor 33% meer aandacht voor 
duurzaamheid; 

 38% gaat helemaal of eerder akkoord dat eTwinning ertoe heeft bijgedragen dat de lesinhouden 
beter afgestemd zijn op de behoeften van de leerlingen. 

Figuur 20: Impact van eTwinning op lesinhouden leerkracht-gebruikers 

 

Bron: Enquête van IDEA Consult bij eTwinning gebruikers (n=128) 
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beter afgestemd zijn op de behoeften van de
leerlingen

meer aandacht hebben voor duurzaamheid

Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat mijn lesinhouden ...
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“Ik heb ooit lesgegeven in de Finse school tijdens de stage. Ik heb hier op basis van de plannen 

die ik daar gezien heb, een barbecue stoomtrein gemaakt. Ik heb daar met mijn leerlingen een 

wagon aan gemaakt en de trein uitgebreid, en foto’s doorgestuurd naar de Finnen.(…) Je ziet 

daar dingen die je hier niet hebt. Zij maken daar bv. zoveel sauna’s. Die oefeningen in de klas 

zijn daar ook op afgestemd.” 

 - trekker - 
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NIEUWE KIJK OP VERHOUDING LEERKRACHT – LEERLINGEN 

Wat erg opvalt, is dat er heel vaak wordt aangehaald dat Erasmus+ ertoe heeft bijgedragen dat er een 

nieuwe visie ontstaat op de verhouding tussen de leerkracht en zijn/haar leerlingen.  

Heel wat betrokken leerkrachten pikken uit het 

buitenland op dat leerkrachten zich minder 

controlerend opstellen in de klas en de leerlingen 

meer zelfstandigheid geven. De leerkracht heeft 

een meer coachende houding. De theoretische 

inleiding is beknopt en de leerlingen worden 

sneller zelf aan de slag gezet.  

De leerlingen krijgen vaak ook meer 

vrijheid, gaan bv. zelf naar de klas, mogen 

de leerkracht bij de voornaam aanspreken, 

of er is geen schoolbel in de school. Dit 

inspireert leerkrachten om zich ook meer 

als coach op te stellen in de klas en de 

controle wat meer los te laten. Het 

versterkt geloof in het kunnen van 

leerlingen draagt hiertoe bij. Wanneer leerkrachten deze coachende rol vaker opnemen, is er bovendien 

meer ruimte om leerlingen ‘op maat’ te begeleiden. Ook eTwinning kan dat effect teweegbrengen, zoals 

onderstaande quote uit de enquête illustreert. 

BREDERE KIJK OP AFSTEMMING VAN DE LESSEN OP DE NODEN VAN DE LEERLINGEN  

In tweede orde dragen de voorgaande effecten bij tot een betere afstemming van de lessen op de noden 

van de leerlingen. Nieuwe lesmethoden worden toegepast die de leerlingen meer aanspreken of 

motiveren, lesinhoud wordt praktisch toegepast en praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding, en 

een coachende leerkracht heeft meer ruimte om individuele leerlingen op maat te ondersteunen.  

“Ik vond het ook heel fijn om de grens te zoeken 

tussen: waar ga ik ze coachen en waar moet ik 

overpakken? Dat neem je ook mee in de 

klaspraktijk.”  

- betrokken leerkracht - 

“In Finland heb ik ‘het durven loslaten’ opgepikt. Die 

leerkrachten geven een heel korte instructie en die 

leerlingen gaan aan het werk. En de leerlingen die nog 

meer uitleg nodig hebben, neem je er dan wel uit.” 

 - betrokken leerkracht - 

“Ik heb een andere lesstijl ontwikkeld dankzij eTwinning. Van zelf strak de touwtjes in handen 

houden ben ik meer geëvolueerd naar een coach. Ik schenk de leerlingen meer vertrouwen om 

ZELF een opdracht naar behoren af te werken mits aanreiking van de nodige tools.” 

 - eTwinning gebruiker in de enquête - 

“Collega’s gaan dingen oppikken vanuit hun ervaring in het buitenland. Dat zorgt voor een 

dynamiek: men gaat op een andere manier lesgeven. Wij hebben nu veel meer alternatieve 

werkvormen in de klas, die meer eigenaarschap leggen bij de leerlingen. De leerkrachten kennen 

andere tools waardoor je op een ander manier lesgeeft, veel dynamischer. Dat is ook leuk in TSO, 

BSO. Die leerlingen willen praktische les. En die cursussen geven daar handvaten voor.” 

 - directeur - 
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Deze impact wordt in de enquête door een deel van de trekkers onderkend. Bijna drie op vier trekkers 

geeft aan dat deelname aan KA1 projecten ertoe bijdraagt dat onderwijs- en opleidingsprogramma’s 

beter afgestemd zijn op de behoeften van de lerenden (23% helemaal akkoord en 51% eerder akkoord). 

Bij KA2 ligt dat aandeel op iets meer dan de helft (15% helemaal akkoord en 38% eerder akkoord). 

Figuur 21: Impact van Erasmus+ op afstemming van onderwijsprogramma’s op de behoeften van 
lerenden 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=136 / KA2: n=123) 
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VAN EEN GESLOTEN NAAR EEN OPEN VISIE OP ZORG IN GO! BASISSCHOOL DE DRIESPRONG IN MALDEGEM  

De toegenomen globalisering droeg doorheen de jaren in De Driesprong bij tot een grotere 

diversiteit van de schoolpopulatie. Leerkrachten zagen de heterogeniteit van hun klasgroepen 

toenemen, botsten daarbij op drempels en werden geconfronteerd met hun limieten. 

“Vroeger was het: dit is mijn klas en ik ga het wel managen. Maar dat was niet 

meer te managen, zeker niet met al die diversiteit.”  

-  niet-betrokken leerkracht -  

Dankzij een Erasmus+ uitwisseling ontdekte de school een manier om deze uitdaging het hoofd te 

bieden. 

“Het samenwerken, het samen-verhaal is mij bijgebleven. Hoe dat alles 

samenloopt, ouders, ondersteuners, leerkrachten, andere leerlingen, iedereen 

hielp. Zo werd alles één geheel voor die ene leerlingen met noden. Dat was voor 

mij het belangrijkste. Wij moeten dat hier met zoveel mensen ook kunnen. 

Daardoor is die visie bij onze leerkrachten ook gekomen.” 

- directeur -  

Na de uitwisseling waren de directie en de leerkracht zo geïnspireerd over deze manier van 

‘samen’-werken. Via hun enthousiasme trokken ze hun collega’s mee in het verhaal. 

Langzamerhand sijpelde zo deze nieuwe visie op diversiteit en inclusie de school binnen.    

“Eerst zaten wij allemaal met onze deuren toe. Nu heeft de leerkracht het bijna 

niet door dat iemand binnenkomt om te helpen. Nu zijn de ondersteuners meer 

welkom. Door open te staan voor anderen heb je een groter draagvlak voor 

jezelf en voor het kind.”  

- trekker -   

Erasmus+ veranderde de visie op zorg binnen De Driesprong wezenlijk. Via de uitwisseling 

evolueerde de school van een gesloten naar een open visie op zorg waarin iedereen betrokken is 

en verantwoordelijkheid draagt, zowel leerkrachten, ondersteuners, de zorgcoördinator en de 

directie. De individuele noden van een leerling zijn het vertrekpunt.    

“Nu komen de ondersteuners bij de zorgleerkracht en bij mij, en wij spreken 

erover. Ook de leerkrachten worden meer betrokken dan vroeger. We zitten 

allemaal samen om te bespreken hoe we een kind zorg bieden. … Vroeger 

kwam de ondersteuner en ging daarna weer weg. Nu is de ondersteuner deel 

van ons team, ook al is zij niet van onze school.” 

 - directeur - 
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5 / Impact op Europese prioriteiten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de impact van Erasmus+ op drie belangrijke Europese prioriteiten en 

speerpunten van het Erasmus+-programma 2014-2020: gelijkheid en sociale inclusie (5.1), digitalisering 

(5.2), en duurzaamheid (5.3). 
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5.1. Gelijkheid en sociale inclusie 

Deelname aan Erasmus+ en eTwinning kan bijdragen aan de sociale inclusie in de school. In de enquête 

geeft 61% van Erasmus+ trekkers aan dat KA1 heeft bijgedragen aan de sociale inclusie in de school 

(15% gaat helemaal en 47% eerder akkoord met deze stelling). Het aandeel ligt iets hoger bij KA2 

projecten, daar gaat 64% eerder of helemaal akkoord. Bij KA2 projecten kunnen er 

samenwerkingsprojecten specifiek rond het thema sociale inclusie worden uitgewerkt, wat het iets 

hogere aandeel zou kunnen verklaren. 

Figuur 22: Impact van Erasmus+ op de sociale inclusie in de school 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

MEER GEDRAGENHEID VOOR SOCIALE INCLUSIE ALS KERNWAARDE 

‘Gelijkheid en sociale inclusie’ is één van de speerpunten van het Erasmus+-programma 2014-2020. 

Verschillende projecten hebben dan ook speciale aandacht voor deze dimensie, of richten zich zelfs 

specifiek op dit thema. Door als school te reflecteren over het thema, activiteiten rond dit thema te 

organiseren en erover te communiceren, wordt de gedragenheid ervan versterkt, zoals onderstaand 

voorbeeld illustreert. 
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“Binnen Erasmus+ was er een fotowedstrijd. Ze mochten op een creatieve manier de wereld een 

betere plaats maken, met foto’s. Vooral de meisjes van de groep hebben geposeerd. Ze wilden in 

de picture brengen dat vrouwen nog altijd als minderwaardig worden gezien. Dat is het groepje 

van Erasmus+ dat dat uitwerkt, maar heel de school ziet die foto’s. Dat verschijnt op onze 

facebookpagina. Dan beginnen leerlingen daarover te praten. Dan komen zij in de klas ‘mevrouw, 

die van Erasmus+, die zeggen dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen’. Ik leg dat dat 

dan uit. Dan zeggen ze ‘dat is niet eerlijk, dat gaan we veranderen, dat hebben die van Erasmus+ 

goed gedaan’.”  

–niet-betrokken leerkracht - 
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MEER GELIJKHEID 

Erasmus+ kan ook een belangrijke rol spelen in 

de gelijkheid en de gelijke kansen in de school. 

Erasmus+ is gratis voor de deelnemende 

leerlingen en schoolmedewerkers. De Europese 

middelen moeten de kosten voor de deelnemers 

dekken. Het financieel plaatje vormt dus geen 

drempel. Ongeacht de financiële situatie van de 

ouders, kunnen leerlingen deelnemen aan 

Erasmus+. Daarnaast focussen verschillende 

projecten, zoals de buitenlandse stages, zich 

specifiek op TSO- en BSO-leerlingen, die soms 

geconfronteerd worden met een 

onderwaardering van hun richting. Dan biedt een Erasmus+-project een mooie kans om zich te 

bewijzen, tegenover zichzelf, en tegenover leerlingen in andere richtingen.  

Tot slot worden in heel wat projecten leerlingen uit verschillende richtingen en niveaus samengebracht. 

Leerlingen die elkaar anders niet zo gemakkelijk leren kennen. Zo worden barrières gesloopt en wordt 

er meer samenhang en gelijkheid gecreëerd tussen leerlingengroepen met verschillende 

achtergronden. 

MEER WAARDERING VOOR DIVERSITEIT EN ANDERE CULTUREN 

Internationale projecten en samenwerking dragen bij aan een verhoogde waardering voor diversiteit en 

andere culturen. De deelnemers ondervinden vanop de eerste rij wat het kan betekenen om ervaring 

op te doen in het buitenland of om samen te werken met buitenlandse collega’s of leerlingen. De 

verschillen worden opgemerkt, maar ook sterker gewaardeerd. Het wordt duidelijk wat eenieder van 

die verschillen kan leren.  

 

“Het is een verrijking voor de school. Soms 

hebben wij leerlingen die zeggen ‘wij zitten niet 

in het ASO, ik zit maar in het BSO’. Als leerlingen 

dan kunnen meegaan naar zo’n project, en ze 

kunnen dat enthousiasme meedragen naar hun 

klasgenoten en hun leerkrachten, dan tonen ze 

aan ‘wij zijn hier niet maar BSO, wij zijn degene 

die de wereld kunnen veranderen’.” 

 - niet-betrokken leerkracht - 

“Het feit dat de leerlingen los van hun klas contacten leggen met 

andere klassen, is echt al een meerwaarde. Door zo’n dingen 

leren ze elkaar kennen binnen de school, ook mensen met 

andere afkomsten en andere niveaus.”  

- niet-betrokken leerkracht - 

“Ik geloof dat hoe beter je andere culturen begrijpt, hoe beter dat de hele samenleving werkt. Er 

zijn er die nog nooit andere culturen gezien hebben en die dan veel vooroordelen hebben. Dat vind 

ik wel belangrijk dat je dat kunt aanbieden als school om eens met andere samen te werken.”  

- betrokken leerkracht - 
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Ook in de enquête komt deze impact sterk naar voor, zoals Figuur 23 toont. Bij KA1 projecten gaat 73% 

van de trekkers ermee akkoord dat deelname aan KA1 bijdraagt aan de gedragenheid van waarden als 

vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie (31% helemaal en 42% eerder akkoord). Bij KA2 

projecten is dit zelfs 80% (36% helemaal en 44% eerder akkoord). Opnieuw zou dit hogere percentage 

verklaard kunnen worden door het feit dat sommige KA2 projecten met leerlingenmobiliteit zich 

specifiek op dit thema richten. 

Figuur 23: Impact Erasmus+ op gedragenheid van waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en non-
discriminatie 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

De effecten zijn minder groot bij eTwinning. Daar hangt het erg af van de context, het thema, en de 

mate waarin er wordt samengewerkt. In de enquête gaat één op drie eTwinning-gebruikers er helemaal 

of eerder mee akkoord dat eTwinning bijdraagt aan de gedragenheid van waarden als vrijheid, inclusie, 

verdraagzaamheid en non-discriminatie (Figuur 24). 

Figuur 24: Impact eTwinning op gedragenheid van waarden als vrijheid, inclusie, verdraagzaamheid en 
non-discriminatie 

 

Bron: Enquête bij eTwinning-gebruikers (n=170) 
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Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat er meer gedragenheid is 
voor waarden als vrijheid, inclusie, verdraagzaamheid en non-discriminatie in de 

school
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5.2. Digitalisering 

Zoals eerder aangehaald, gaat internationaal 

samenwerken niet zonder digitaal samenwerken. Bij 

eTwinning- en Erasmus+-projecten worden 

betrokken leerkrachten en leerlingen gestimuleerd 

om digitaal met elkaar te communiceren, zaken uit te 

werken en op te zetten. Dit gebeurt via het 

eTwinningplatform, maar ook andere kanalen zoals 

Teams, Zoom, blogplatformen, … worden 

aangewend. Daarnaast komen scholen via 

internationale projecten vaker in aanraking met nieuwe digitale tools en leren deze gebruiken. Tot slot 

vormt het ondersteunen van de digitale transitie een belangrijke pijler in het Erasmus+-programma 

2014-2020, wat zich vertaalt in de focus van projecten op het terrein. 

In de enquête met Erasmus+ trekkers gaat 57% helemaal of eerder akkoord dat KA1 heeft bijgedragen 

aan de digitalisering, bij KA2 is dat 70% (Figuur 25). Dat aandeel ligt wellicht hoger omdat KA2 projecten 

zich specifiek op het thema digitalisering kunnen richten. 

Figuur 25: impact op de digitalisering in de school 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

STIMULEERT GEBRUIK VAN DIGITALE TOOLS EN PLATFORMEN 

In het kader van Erasmus+ en eTwinning-projecten 

komen de betrokkenen in aanraking met 

verschillende digitale tools en platformen. Niet alleen 

om afspraken te maken en te overleggen, maar ook 

om pedagogische activiteiten te organiseren zijn de 

mogelijkheden eindeloos. Vanuit de ervaring en 

inspiratie uit het buitenland worden zaken 

meegenomen en geïmplementeerd in de school. 
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“Digitalisering is op school sterk 

toegenomen. Methodes en organisatie uit 

andere partnerscholen worden in 

aangepaste versie in onze school 

toegepast.”  

- trekker - 

“De digitale sprong hadden we drie jaar 

geleden al gemaakt. Collega's die op 

internationale stage gingen, probeerden 

snel digitale leermiddelen uit én 

verspreiden ze onder de collega's.” 

 - trekker - 
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STIMULEERT INVESTERING IN DIGITALE INFRASTRUCTUUR 

Door zich op digitaal vlak te versterken en profileren, investeren scholen ook meer in digitale 

infrastructuur. 

 

5.3. Duurzaamheid 

Ook duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in het Erasmus+-programma. De impact op 

duurzaamheid is in grote lijnen beperkt tot projecten die echt op dit thema inzetten. Dit zien we ook in 

de relatief gematigde resultaten in de enquête, weergegeven in Figuur 26. 

Bij KA1 gaat 9% helemaal en 33% eerder akkoord met de stelling dat deelname aan KA1 heeft 

bijgedragen aan de duurzaamheid in de school. Bij KA2 is dat respectievelijk 14% en 34%. Dat aandeel 

ligt dus iets hoger, wellicht ook omdat binnen kernactie 2 er thematische samenwerkingsprojecten 

worden opgezet gericht op duurzaamheid. 

Figuur 26: Impact Erasmus+ op duurzaamheid in de school 

 

Bron: Enquête bij trekkers van Erasmus+-projecten in Vlaanderen (KA1: n=135 / KA2: n=119) 

9%

14%

33%

34%

44%

35%

10%

13%

4%

3%

KA1

KA2

Deelname aan … heeft bijgedragen aan de duurzaamheid in de school

Helemaal akkoord Eerder akkoord Neutraal Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord

“We maakten bij onze partnerschool in 

Finland kennis met hun aanpak op het vlak 

van digitalisering. Zo voerden we een systeem 

in waarbij (bij voorkeur kansarme) leerlingen 

laptops kunnen ontlenen op school.” 

 - trekker - 

“Bijvoorbeeld het 3D-printen 8 jaar geleden. 

In Portugal ging het mobiliteitsproject 

daarover. Ik kende dat hier niet. En ik heb 

dat meegenomen naar hier, en ik heb hier 

die printer gekocht.”  

- trekker - 



 

Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen | IDEA Consult | 18 februari 2022 59 

 

  

VERGROENING VAN DE SPEELPLAATS VAN SINT-LAMBERTUS 4 IN WESTERLO VIA PROJECT ‘ECOMENTALITY’ 

In het KA2 project van het Sint-Lambertus 4 (SILA) in Westerlo is duurzaamheid en ‘ecomentaliteit’ 

het centrale thema. Het was een logische keuze voor de school om rond dit thema te werken, 

aangezien de school zich als MOS-school1 al als een duurzame school profileert. De school merkt 

ook op dat het klimaat een thema is dat erg leeft onder de leerlingen, van wie er een heel deel zich 

aansloten bij de klimaatbetogingen. 

Samen met de partnerscholen uit Portugal en Hongarije gaat SILA aan de slag om te de 

‘ecomentality’ in de school te versterken.  Elke partnerschool focust zich op een specifieke dimensie. 

Voor SILA is dat vergroening. Meer bepaald zal de school zich focussen op de vergroening van het 

schooldomein. Er worden verschillende acties ondernomen om deze doelstelling te bereiken, 

waarbij de hele school zo veel mogelijk betrokken wordt. Aan het einde van het project is het de 

doelstelling om al een heel wat groenere speelplaats te hebben, maar ook een actieplan te hebben 

uitgewerkt voor de verdere vergroening van het domein. 

 
1MOS staat voor Milieu Op School en is een initiatief van het departement leefmilieu, natuur en energie, dat scholen ondersteunt in het 

proces om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. 
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6 / Impact op leerlingen 

Hoewel het strikt genomen niet gezien kan worden als ‘impact op scholen’ - de centrale vraag van dit 

onderzoek - voegen we toch ook de impact van Erasmus+ op leerlingen toe. Deze impact werd door de 

bevraagde leerkrachten, schoolmedewerkers en directie immers in de meeste gevallen spontaan 

centraal geplaatst. Het is dé drijfveer voor het engagement van leerkrachten en scholen bij het opzetten 

van Erasmus+-projecten. Het enthousiasme over de effecten van deelname aan Erasmus+ op de 

betrokken leerlingen is dan ook groot. Het gaat hier vooral om de projecten mét leerlingenmobiliteit. 

De impact van Erasmus+ op leerlingen situeert zich op volgende vlakken: 

 Verruimt de horizon 

 Biedt unieke kansen voor kwetsbare leerlingen 

 Verhoogt zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, geloof in eigen kunnen, zelfvertrouwen, 
sociale vaardigheden, … 

 Vaktechnische en inhoudelijke versterking 

 Versterkt de talenkennis en spreekdurf (vooral op deze dimensie zien we dat eTwinning ook een 
impact heeft) 

 Boost de motivatie 

 Versterkt de kansen op de arbeidsmarkt of verder studeren 

VERRUIMT DE HORIZON  

Deelname aan Erasmus+ verruimt de horizon van leerlingen wanneer zij in het kader van deze 

internationale projecten in contact komen met buitenlandse leerlingen, gezinnen, culturen en 

gewoontes, levensstandaarden, … en ga zo maar verder. Dit effect is het sterkst wanneer leerlingen in 

het kader van een uitwisseling of stage bij gezinnen in het gastland verblijven en er volledig 

“Je krijgt echt leerlingen terug die veranderd en enorm gegroeid zijn.”  

- niet-betrokken leerkracht - 
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ondergedompeld worden. Maar ook wanneer de leerlingen samen in een accommodatie verblijven, is 

de impact groot. Leerlingen die tijdens een stage meedraaien op een buitenlandse werkvloer, doen 

enorm veel indrukken op. In andere projecten werken leerlingen uit Vlaanderen intensief samen met 

leerlingen uit andere landen om een opdracht te verwezenlijken. Het opent de blik van de leerlingen en 

prikkelt de interesse in andere culturen. 

BIEDT UNIEKE KANS VOOR KWETSBARE LEERLINGEN 

In zo goed als alle scholen werd de grote meerwaarde 

benadrukt voor leerlingen uit gezinnen met een 

lagere socio-economische achtergrond, die van thuis 

uit niet de kans hebben om naar het buitenland te 

reizen. Sommige leerlingen komen slechts zelden 

buiten de eigen gemeentegrenzen. Via Erasmus+ 

kunnen scholen deze leerlingen de kans geven om - 

kosteloos - een buitenlandse ervaring op te doen en 

de horizon te verruimen, en bepaalde competenties te versterken die thuis niet zozeer aangemoedigd 

worden. Zeker voor déze leerlingen is een internationale mobiliteit een unieke kans die de school kan 

bieden. 

VERHOOGT ZELFREDZAAMHEID, VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN, GELOOF IN EIGEN KUNNEN, ZELFVERTROUWEN, 

SOCIALE VAARDIGHEDEN, …. 

Voor leerlingen biedt de internationale uitwisseling niet enkel de kans om de blik te verruimen, maar 

het versterkt ook diverse andere competenties. 

Het stimuleert de zelfstandigheid van de 

leerlingen. Op uitwisseling moeten 

leerlingen hun plan kunnen trekken, een 

andere taal durven spreken, oplossingen 

voor onverwachte problemen vinden. Voor 

veel leerlingen is het de eerste keer dat zij 

dat zelf in handen moeten nemen – met een 

zekere ondersteuning van begeleidende 

leerkrachten weliswaar. De leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen.  

“Op die 3 weken groeien de leerlingen enorm, dat is prachtig om te zien. Qua 

zelfstandigheid, persoonlijkheid, inzichten in de wereld. Ze komen veel volwassener terug.”  

- niet-betrokken leerkracht - 

“De meerderheid toont zich van zijn beste 

kant. Dat is een kant waar ze van thuis uit 

niet in geprikkeld worden. Sommige wisten 

niet dat ze die kant hadden.”  

- trekker - 

“Die financiering is heel belangrijk. Anders heb je ook een heel ander publiek mee, dan 

heb je de leerlingen mee die thuis sterk staan. We proberen er echt op te letten dat we 

de leerlingen meekrijgen die dat anders nooit kunnen doen.”  

- betrokken leerkracht - 

“Wij zetten hen af met een heel bang hartje, en 

wanneer we ze komen ophalen lijkt het alsof ze 5 

jaar in London werken. Ze zijn helemaal open 

gebloeid.”  

- trekker - 
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Ook voor de huishoudelijke taken zijn de 

leerlingen in heel wat projecten zelf 

verantwoordelijk. Veel van hen hebben voor de 

uitwisseling nog nooit zelf gekookt, gewassen, 

gestreken, … Tijdens het buitenlands verblijf 

komen deze leerlingen hier allemaal mee in 

aanraking. Sommige scholen voorzien hierin ook 

een voorbereidend traject voor de leerlingen, 

via bv. een aantal “workshops” rond koken, strijken, wassen, budgettraining, een taalbad, …  

Deze zelfstandigheid geeft een boost aan het 

zelfvertrouwen van de leerlingen. Vaak is zo’n 

buitenlandse ervaring iets spannends voor de 

leerlingen. Ze stappen uit hun comfortzone. Wanneer 

zij ondervinden dat zij het wel kunnen - zelfstandig 

wonen, naar een nieuwe werkplek gaan, stage open in 

een buitenlandse werkplek, zich in een andere taal 

uitdrukken, … - geeft dat een enorme boost.  

Ook worden leerlingen die op buitenlandse mobiliteit gaan uitgedaagd in het samenleven. In sommige 

scholen en/of projecten gaat het om samenleven met andere leerlingen van de school, in andere 

projecten verblijven leerlingen in een gastgezin. In beide gevallen moeten de leerlingen zich aanpassen 

aan de ‘nieuwe’ huisgenoten en een rol vinden in deze nieuwe dynamiek. Dit versterkt de sociale 

competenties van leerlingen. 

Tot slot is een Erasmus+-project vaak een 

praktijkoefening in samenwerken. Zeker in de 

KA2-projecten is dit een belangrijk aspect. Het 

gaat enerzijds om samenwerking tussen de 

leerlingen uit de Vlaamse school die betrokken 

zijn bij het Erasmus+-project, vaak leerlingen 

over klassen en jaren heen. Maar anderzijds 

maakt ook de samenwerking met leerlingen uit 

de partnerscholen daar deel van uit. Bij projecten georganiseerd via het eTwinning-platform kan deze 

internationale samenwerking tussen leerlingen ook gefaciliteerd worden. 

VAKTECHNISCHE EN INHOUDELIJKE VERSTERKING 

Ook inhoudelijke kennis en vaardigheden worden via Erasmus+ gestimuleerd. Het biedt een kans om 

hetgeen aangeleerd werd praktisch toe te passen, maar ook om nieuwe leerstof op een praktische 

manier te verwerven.  

“We willen hen de ervaring geven om te zien van 

wat is dat: werken en thuiskomen en het 

huishouden doen. Ze moeten leren koken, wassen, 

strijken en ook budgetbeheer bijvoorbeeld.” 

 - trekker - 

“Ze zien dat het lukt wat ze doen. Ze doen 

iets wat onbekend is en ze halen er iets 

positiefs uit. Dat geeft een enorme groei in 

zelfvertrouwen.”  

- trekker - 

“We hadden ze ook gezegd dat ze ruzies intern 

moesten oplossen. Zo proberen we leerlingen ook 

te laten groeien, zodat ze zelf problemen moeten 

aanpakken. Daar leren ze ook veel uit.”  

 - betrokken leerkracht- 
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Bij de leerlingenmobiliteit in het kader van 

een KA1 project, gaat het vooral om de 

vaktechnische competenties. Tijdens stages 

kunnen leerlingen leren in de praktijk. Zij 

ondervinden hoe het er op een buitenlandse 

werkvloer aan toe gaat. Vaak worden daar 

andere methodes gebruikt of is er een andere 

visie of aanpak, wat leerlingen aanzet om stil 

te staan bij de ‘Vlaamse’ praktijk.  

Ook bij KA2 projecten met leerlingenmobiliteit 

wordt de kennis van de deelnemende 

leerlingen rond een thema aangesterkt. Het 

project situeert zich rond een relevant thema, 

bv. robotisering, vergroening, 

vrouwenrechten, … waarin de deelnemers zich 

inhoudelijk verdiepen. Ook leerlingen die niet 

rechtstreeks betrokken worden, leren - 

afhankelijk van de disseminatie- en 

valorisatiestrategie die wordt toegepast - bij 

over het thema. 

 

VERSTERKT DE TALENKENNIS EN SPREEKDURF 

Internationale projecten via Erasmus+ of eTwinning versterken de talenkennis. Leerlingen oefenen een 

andere taal in de praktijk. Dit versterkt niet alleen de talenkennis die nodig is om hun plan te trekken in 

het buitenland of een praatje te slaan met collega’s of buitenlandse leerlingen, maar ze leren daarnaast 

een jargon dat specifiek is voor hun vak (bij buitenlandse stages) of voor een thema (bij thematische 

uitwisselingsprojecten).  

Betrokken leerkrachten en trekkers geven aan 

dat leerlingen ook gesterkt worden in hun 

zelfvertrouwen en spreekdurf. Vaak zijn 

leerlingen verlegen en onzeker bij aanvang, 

maar merken daarna dat ze zich zelfzeker in 

een andere taal kunnen uitdrukken en in 

vergelijking met leerlingen uit vele andere 

landen, zelfs relatief goed. 

Daarnaast wordt de meerwaarde van meertaligheid tijdens een internationale ervaring in de verf gezet. 

Dit stimuleert de motivatie om andere talen te leren. In een gewone klassetting is dit niet altijd 

gemakkelijk te realiseren. De interesse in talen wordt aangesterkt. 

“Doordat ze naar een ander land gaan, gaan ze 

methodes die ze hier hebben geleerd in vraag 

stellen. Ik denk bijvoorbeeld aan verzorging in 

Malta, daar krijgen ze 1 uur om iemand te wassen 

en hier moet dat op 12 minuten.” 

 - trekker - 

“Onze leerlingen deden in Engeland veel projecten 

rond gendergelijkheid, en bij terugkomst wilden zij 

toen meer doen. De vraag kwam van henzelf: 

waarom doen wij niet mee aan Gender Equality dag? 

En dan hebben zij zelf leerkrachten gemobiliseerd om 

hun schouders eronder te zetten.”  

 - directeur - 

“Ze leren communiceren in een andere taal. We 

stellen vast dat onze leerlingen eigenlijk vrij 

anderstalig zijn en voor zitten op andere scholen. 

Het communiceren gaat relatief vlot. Dat versterkt 

de interesse voor de talen.”  

-  directeur - 
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BOOST DE MOTIVATIE VAN DE LEERLINGEN 

Voor leerlingen kan een Erasmus+-project een enorme boost betekenen in de motivatie. De 

buitenlandse ervaring is iets waar de leerlingen naar uitkijken en naartoe leven. In sommige scholen is 

‘attitude’ een belangrijk selectiecriterium om mee te kunnen op Erasmusuitwisseling. In deze scholen 

merkt men echt op dat leerlingen hun gedrag 

en houding aanpassen om die kans te kunnen 

krijgen. Maar ook na de uitwisseling creëert de 

ervaring een positieve sfeer. De leerlingen zijn 

trots op wat ze gepresteerd hebben. Soms 

zorgt het er ook voor dat ze met een afstand 

naar het leven thuis kunnen kijken, en 

bepaalde dingen beter leren appreciëren of 

zaken relativeren. 

Betrokkenen in sommige scholen geloven zelfs dat de uitstroom lager ligt door de opportuniteit die 

Erasmus+ de leerlingen biedt. 

VERSTERKT DE KANSEN OP VERDER STUDEREN OF DE ARBEIDSMARKT 

Tot slot kan deelname aan Erasmus+ leiden tot 

het versterken van de kansen op verder 

studeren en/of de arbeidsmarkt. De 

motivatieboost die ze krijgen is daarbij erg 

belangrijk. Maar ook de groei in maturiteit, 

zelfstandigheid, zelfvertrouwen, etc. speelt een 

significante rol. Daarnaast doen leerlingen 

tijdens een buitenlandse mobiliteit zo veel 

indrukken op, dat er interesses geprikkeld 

kunnen worden waar zij verder mee willen 

gaan. Dit leidt tot afgestudeerde leerlingen die enthousiaster zijn voor wat komt, zij het studies of een 

job, en die gerichter een keuze kunnen maken. 

Vooral voor leerlingen die na de schoolopleiding 

meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt, 

versterkt de buitenlandse ervaring hun positie op de 

arbeidsmarkt, omdat werkgevers de buitenlandse 

ervaring als een meerwaarde op het CV beschouwen.  

 

“De leerlingen die naar Fuerteventura gingen, zeiden: ‘mevrouw, ik had toch beter op moeten 

letten in de les Frans, want Frans en Spaans dat lijkt op elkaar’. Dat was tof, dan zei ik: ‘zie je 

wel dat Frans wel goed is’.”  

 - betrokken leerkracht - 

“Voor veel zesdejaars is de eindspurt naar het 

diploma wel lastig. En dan geeft die buitenlandse 

ervaring toch een boost om zich in te spannen. Dat 

geeft een duw die de leerlingen nodig hebben. Dat 

komt vanuit het kind zelf.”  

 - directeur - 

“Ik was eens in Sevilla om ze op te halen, en een 

leerling zat in het archief in Sevilla. Hij was oude 

boeken aan het inscannen in een oud klooster. Die 

leerling zei dan: ik ga geschiedenis studeren. Dat is 

zo mooi om te zien. Die leerling had opeens die 

drive.”  

 - betrokken leerkracht - 

“Voor de leerlingen is dat heel goed voor 

het CV.”  

 - niet-betrokken leerkracht - 
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7 / Succesfactoren 

Hoofdstuk 2 tot 6 bood inzicht in de impact die Erasmus+ en eTwinning binnen scholen met zich 

meebrengen. In dit 7de en laatste hoofdstuk bouwen we hierop verder. We bespreken de factoren die 

ten grondslag liggen aan positieve veranderingen (door deelname aan Erasmus+/eTwinning). Ze dragen 

bij tot een succesvolle realisatie van Erasmus+ binnen een school en tot duurzame en schoolbrede 

verankering. Achtereenvolgens bieden we inzicht in de succesfactoren op het niveau van  (1) de school, 

(2) de leerkrachten, (3) de leerlingen, (4) projecten, (5) boven de school en (6) externe factoren.  

7.1. Op schoolniveau 

Op het niveau van de school konden we zeven succesfactoren identificeren die bijdragen tot de 

succesvolle realisatie van Erasmus+ en eTwinning binnen scholen:  

 gedragen door de directie; 

 structurele inbedding; 

 het voorzien van vervanging voor afwezige leerkrachten; 

 formele disseminatie; 

 traditie van internationalisering op school; 

 starten met kleine successen; 

 betrekken van alle personeelsleden. 

We beschrijven elk van deze factoren hieronder.  

GEDRAGEN DOOR DIRECTIE  

Directies die geloven in de meerwaarde van Erasmus+ en de werking en visie mee uitdragen, hebben 

een essentiële positieve invloed op het succesvol en schoolbreed realiseren van Erasmus+.  
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Directies slagen hierin op diverse wijze:  

 Eerst en vooral tonen ze waardering voor collega’s die zich engageren; ze stimuleren leerkrachten 
deel te nemen aan uitwisselingen; en ze participeren zelf aan internationale projecten en 
benadrukken daarmee het belang ervan naar hun team.  

 Daarnaast maken ze tijd en ruimte vrij om taken op te nemen voor internationalisering; faciliteren 
ze de realisatie van projecten, bieden ze een platform om te communiceren over de werking (naar 
andere collega’s, naar ouders,…) en maken ze het mogelijk om projecten structureel in te bedden 
in de schoolorganisatie. 

 Tot slot bieden ze geëngageerde leerkrachten het vertrouwen en het eigenaarschap om een visie 
op internationalisering uit te bouwen passend binnen het schoolbeleid; staan ze open voor nieuwe 
en innovatieve ideeën die het team internationalisering aanbrengt.  

 Bovenal creëren ze een positieve en waarderende cultuur binnen de school die personeelsleden 
motiveert om een engagement voor internationalisering op te nemen.  

 

STRUCTURELE INBEDDING  

Het voorzien van een structurele inbedding blijkt sterk 

aangewezen om de continuïteit van een Erasmus+ 

werking binnen een school te garanderen. De werking 

blijkt in veel scholen sterk afhankelijk van de goodwill en 

het enthousiasme van trekkers en enkele betrokken 

leerkrachten. Doorheen de schoolbezoeken benadrukten 

de trekkers dat de taakbelasting voor hen hoog is, 

waardoor hun draagkracht soms sterk uitgedaagd wordt. 

Bovenal blijkt dat wanneer zij wegvallen, de Erasmus+ 

werking binnen scholen veelal het risico loopt stil te vallen 

of stopgezet te worden. 

Om dit te vermijden, blijkt het succesvol om de werking structureel te verankeren binnen de school. Dit 

kan vorm krijgen via (1) het oprichten van een team/werkgroep, (2) het ontwikkelen van een visie op 

internationalisering, of (3) het uitbouwen van procedures en structuren binnen de schoolorganisatie.  

Het oprichten van een werkgroep brengt een aantal positieve gevolgen met zich mee. Men hanteert 

een meer systematische aanpak bij de uitbouw van de projecten, het stimuleert reflectie en de 

ontwikkeling van een internationaliseringsbeleid – en visie binnen de school, en de verdeling van taken 

binnen de werkgroep verlaagt de individuele taakbelasting.    

 

 

“Vooral wij moeten als directie een cultuur creëren waarin de mogelijkheid geboden wordt om 

daarin mee te gaan. Het praktische uitwerken gebeurt dan door leerkrachten die ervoor gaan.”  

- directeur - 

“Met Polen eens … dat was doodgebloed 

omdat we geen leerkrachten meer 

vonden om dat te begeleiden. Het zijn 

mensen met kleine kinderen, en 

wijzigende gezinssituaties. Als er te veel 

mensen afhaken, dan kan je dat niet in 

levende houden.”  

- directeur - 
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Het structureel inbedden van Erasmus+ brengt ook het voordeel met zich mee dat internationalisering 

een duidelijk gezicht krijgt binnen de school. Een internationaliseringsteam maakt duidelijk wie 

verantwoordelijk is voor internationalisering en verlaagt de drempel om vragen te stellen en mee een 

engagement op te nemen. Het team krijgt bovendien gemakkelijker een platform om over 

internationalisering te communiceren, zo bijvoorbeeld tijdens personeelsvergaderingen.  

 

Bovendien blijkt het succesvol om voor (minstens) één personeelslid structureel tijd te voorzien binnen 

het takenpakket. Deze tijd wordt ten zeerste gewaardeerd door trekkers. Ze gebruiken deze tijd 

voornamelijk voor het uitvoeren van projectadministratie. 

 

VOORZIEN VAN VERVANGINGEN VOOR AFWEZIGE LEERKRACHTEN  

Hoezeer scholen aangeven positieve impact van Erasmus+ te ervaren, toch blijken de gevolgen die het 

voor de schoolorganisatie met zich meebrengt niet altijd evident. Voornamelijk het opvangen van 

afwezige leerkrachten blijft een uitdaging. Men wil zoveel mogelijk trachten te vermijden dat 

thuisblijvende leerlingen of leerkrachten nadelen ondervinden.  

Toch proberen veel scholen hier creatief mee om te gaan en zoekt men naar oplossingen waarmee men 

de extra belasting op thuisblijvende leerkrachten en de impact op leerlingen minimaal tracht te houden. 

Enkele van de mogelijkheden zijn: het aantal leerkrachten die meegaan op uitwisseling zoveel mogelijk 

beperken, de afwezigheidsperiode van leerkrachten inperken door enkel naar het buitenland te gaan 

bij de start en/of het einde van de uitwisseling/stage, leerkrachten laten afwisselen (één leerkracht 

begeleidt de uitwisseling de ene week, een andere leerkracht neemt de volgende week vervolgens 

over), het voorzien van vervangende taken voor leerlingen waardoor thuisblijvende leerkrachten geen 

lesuren moeten overnemen, het betrekken van zorgpersoneel (bijv. opvoeder, ondersteuners, …) die 

bereid zijn enkele uren in te springen, of men tracht bijvoorbeeld gelijktijdig binnenlandse stages te 

organiseren met de uitwisseling waardoor minder leerkrachten nodig zijn. In sommige gevallen nemen 

leerkrachten ook spontaan uren over van afwezige leerkrachten, om in die klassen bijvoorbeeld leerstof 

“Als je dat niet doet, dan gaat de weerstand komen. We moeten de 

impact op de achterblijvende leerkrachten en leerlingen 

minimaliseren.” 

- directeur - 

“Vijf jaar geleden was die werkgroep er nog niet. Dan moest je zelf als leerkracht gaan zoeken naar 

info. Als je nu zegt dat je interesse hebt, dan kan je gewoon iemand aanspreken van de groep. Het is 

gegroeid door de werkgroep, het begint meer te leven. De drempel is lager voor leerkrachten om 

mee te doen.”  

- niet-betrokken leerkracht -   
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in te halen. Tot slot blijken scholen met een flexibelere 

schoolorganisatie ook vlotter de afwezigheden te 

kunnen opvangen (bv. via graadsklassen).  

De regelgeving van Erasmus+ biedt de mogelijkheid 

om vervanging voor afwezige leerkrachten te 

voorzien. Dit ervaart de betrokkenen als positief. In de 

praktijk blijkt dit echter voor veel scholen moeilijk 

realiseerbaar. Het is niet evident om interim 

leerkrachten te rekruteren en voor de korte periode 

van de projecten in te werken.  

FORMELE DISSEMINATIE  

Naast informele disseminatie (zie 7.2. Op het niveau van Leerkrachten), dragen ook diverse vormen van 

formele disseminatie sterk bij tot het realiseren van schoolbrede impact. Deze vormen zijn vast 

ingebouwd binnen de schoolwerking. Men vindt deze disseminatie veelal waardevol, omdat zo de 

kennis die opgebouwd wordt tijdens uitwisselingen beter verspreid wordt binnen de school.  

Communicatie na afloop van een uitwisseling is veelal ook een voorwaarde van de directie om de 

uitwisseling te mogen doen. Ze hoopt ermee ook dat de uitwisselingen voor thuisblijvende leerkrachten 

een professionaliserende meerwaarde met zich meebrengen. Daarnaast trachten directies via de 

voorwaarde aan te geven dat een uitwisseling niet vrijblijvend is en voor de leerkracht en de school 

meerwaarde moet genereren.  

 

“Bij ons zijn het graadklassen, dan kan je dat 

makkelijk opvangen. Die van het 6e zitten 

dan een paar dagen bij die van het 5e. Wij 

werken toch met graadsdoelen. Als school 

zijn wij dus wel heel flexibel.”  

- niet-betrokken leerkracht - 

“Ik vind dat heel goed van onze directie dat dat een vereiste is, dat 

je dat moet delen. Anders gaat er misschien veel verloren.”  

- niet-betrokken leerkracht -   
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TRADITIE VAN INTERNATIONALISERING OP SCHOOL  

In scholen waar reeds een lange traditie is opgebouwd rond internationalisering, verloopt de 

implementatie van Erasmus+ veelal gemakkelijker. Doorheen de jaren konden deze scholen een sterk 

draagvlak uitbouwen via verschillende internationale projecten, zo bijvoorbeeld via buitenlandse reizen, 

Leonardoprojecten of Comenius. Hierdoor ervaren de scholen vaak minder weerstand bij leerkrachten 

HOE FORMEEL COMMUNICEREN OVER ERASMUS+ BINNEN DE SCHOOL?  

EEN AANTAL MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ:  

 Interne infomomenten. Deze gebruiken trekkers of het team internationalisering voorafgaand 
aan of na afloop van een uitwisseling om ervaringen te delen, leerlingen en leerkrachten warm 
te maken voor een deelname, of leerkrachten professioneel te inspireren.   

 Interne nieuwsbrieven en dienstmededelingen. Alle medewerkers van de school blijven op de 
hoogte door het delen van items over Erasmus+ in nieuwsbrieven of via dienstmededelingen. 

 Personeelsvergaderingen. Deze vorm van disseminatie is het meest voorkomend in de scholen. 
Enerzijds gebruikt men deze vergadering om de Erasmus+ werking voor te stellen en 
leerkrachten warm te maken voor een engagement, anderzijds om na afloop van een 
uitwisseling te rapporteren over de ervaring, bijvoorbeeld na een jobshadowing of 
internationele cursus. Hiermee probeert men de gedragenheid voor Erasmus+ te versterken 
binnen de school, maar tracht men vooral collega’s aan te zetten tot innovatie en reflectie op 
het eigen professioneel handelen.  

 Klassenraden. Trekkers verspreiden tijdens klassenraden informatie over Erasmus+ om 
collega’s warm te maken. Daarnaast worden in sommige scholen klassenraden gebruikt om de 
selectie van leerlingen te maken die op uitwisseling mogen vertrekken.  

 Communicatie via vak- of werkgroepen. Tijdens vak- of werkgroepvergaderingen rapporteren 
leerkrachten veelal over Erasmus+ ervaringen om opgedane kennis binnen te brengen opdat 
daarmee aan de slag gegaan kan worden.  

 Workshops op pedagogische studiedagen of interne cursussen. Deze workshops of cursussen 
bieden de kans om professionalisering te organiseren met eigen leerkrachten. Deze 
leerkrachten kunnen zo collega’s laten kennismaken met nieuwe technieken, methoden, … die 
men via een internationale uitwisseling verwierf.  Deze werkwijze blijft zeer effectief gezien 
leerkrachten de nieuwe opgedane kennis veelal reeds vertaald hebben naar de schoolcontext. 
Hierdoor ervaren collega’s deze workshops als zeer positief. Ze kunnen gemakkelijk de 
vertaalslag naar hun eigen klaspraktijk maken.   

 Evaluatievergaderingen. Een overleg waarop leerkrachten na een uitwisseling samen zitten met 
de directie. Tijdens dit overleg reflecteren leerkrachten op hun uitwisselingservaring. Directies 
trachten hieruit werkpunten of mogelijke nieuwe richtingen voor de school te distilleren.  

 Schriftelijke communicatie. In sommige scholen rapporteren leerkrachten schriftelijk over hun 
uitwisseling via evaluatieformulieren of geven ze goede ideeën en tips mee aan collega’s. 
Ervaringen worden ook verspreid via online schoolplatformen, blogs of sociale media. 
Daarnaast beschikken veel scholen ook over een gedeelde map waar materialen opgeslagen en 
gedeeld kunnen worden.   

 Visuele communicatie. Sommige scholen voorzien wandkasten binnen de school om via foto’s 
de Erasmus+-projecten en werking in de kijker te zetten. Daarnaast worden soms ook video’s 
gemaakt, of draagt men een gemeenschappelijke trui om de Erasmus+ werking uit te dragen. 
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bij het uitrollen van Erasmus+ of eTwinning. Bovendien beschreven we in hoofdstuk 6 hoe enerzijds 

Erasmus+-projecten onderling (bv. KA1 en KA2) en anderzijds Erasmus+ en eTwinning elkaar wederzijds 

versterken. Eens een traditie van internationalisering opgebouwd is binnen een school, heeft deze een 

zelfversterkend effect.  

 

STARTEN MET KLEINE SUCCESSEN 

Niet alleen om stapsgewijs een draagvlak te creëren 

bij leerkrachten, maar ook op schoolniveau blijkt het 

aangewezen om te starten met kleine 

succeservaringen en die verder uit te breiden als een 

olievlek binnen de scholen. Aanbevolen wordt om te 

starten met één project of één richting binnen de 

school en van daaruit verder te evolueren naar een 

duurzame en schoolbrede traditie.  

Scholen raden daarbij een bottom-up 

aanpak aan waarbij de kleine 

succeservaringen groeien vanuit het 

enthousiasme van leerkrachten en 

directies daarbij een ondersteunde rol 

opnemen. Eens groot genoeg is het 

vervolgens belangrijk dat directies een 

structurele omkadering voorzien (zie 

hierboven) om de uitbouw te 

faciliteren. Op dat moment kan men als 

directie ook enkele doelstellingen gaan vooropstellen omdat er op dat moment veelal reeds voldoende 

draagvlak gecreëerd is binnen de school. 

 

BETREKKEN VAN ALLE PERSONEELSLEDEN   

Om tot schoolbrede gedragenheid voor Erasmus+ te evolueren, is het van belang betrokkenheid te 

creëren op alle niveaus binnen de school. Succesvol blijkt het daarbij om in het team internationalisering 

ook niet-leerkrachten te betrekken, zo bijvoorbeeld onthaalmedewerkers, leerlingbegeleiders of 

zorgcoördinatoren. Deze betrokken personen blijken heel waardevol gezien zij geen lesopdrachten 

vervullen en dus flexibeler taken kunnen opnemen voor de realisatie van projecten: zij kunnen de rol 

van aanspreekpunt opnemen binnen de school en kunnen enkele taken uitvoeren die overdag moeten 

“Die gedragenheid is er en is gegroeid door de positieve 

ervaringen van het verleden.”  

- trekker - 

“We zijn bewust klein begonnen in Nederland 

met een uitwisseling van één klas. En dan is er 

nog een richting bijgekomen, en dan nog één, 

enz. Stelselmatig zijn er dingen bijgekomen.”  

- directeur -   

“Het moet bottom-up komen. Dit kan nooit lukken als je 

als directeur zegt: jij krijgt daar tijd voor, jij bouwt dat uit 

en binnen 5 jaar moet iedereen op buitenlandse stage 

gaan. Dat werkt echt niet. Maar je moet het 

enthousiasme wel ondersteunen. Alles wat er gedaan 

wordt, daar moet je tijd en ruimte voor geven.” 

- directeur - 
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gebeuren, zo bijvoorbeeld EPOS of internationale partners bellen, bijscholing volgen over Erasmus+ 

(bijv. schrijfsessies).  

Het betrekken van leerlingbegeleiders of zorgcoördinatoren is bovendien interessant omdat zij vaak een 

goed contact hebben met leerlingen in kwetsbare gezinssituaties. Van hieruit slagen zij er vaak 

gemakkelijker in om deze leerlingen en hun ouders over drempels heen trekken om zo toch een 

deelname mogelijk te maken.  

7.2. Op het niveau van de leerkrachten  

Op het niveau van de leerkrachten leidt een tweede set van factoren tot een succesvolle realisatie van 

Erasmus+ binnen een school. Volgende factoren blijken essentieel:  

 ervaring met Erasmus+ verspreiden onder leerkrachten als een olievlek;  

 weloverwogen selectie van leerkrachten voor deelname aan projecten; 

 informele disseminatie voor het delen van opgedane ervaringen en praktische informatie;  

 betrekken van niet-betrokken leerkrachten bij Erasmus.  

ERVARING MET ERASMUS+ VERSPREIDEN ALS EEN OLIEVLEK  

Om de impact van Erasmus+-projecten duurzaam te 

verankeren binnen een school, is het voor veel trekkers 

een succesvolle strategie om de positieve ervaringen 

met Erasmus+ als een olievlek binnen de school te 

verspreiden. Vaak start internationalisering klein: een 

aantal leerkrachten volgen een buitenlandse cursus, 

doen mee aan jobshadowing, gebruiken het eTwinning-

platform of een beperkt groepje enthousiaste leerkrachten zet een eerste Erasmus+-project op. Vaak 

geeft deze ervaring zin in meer en worden belangrijke eerste contacten gelegd. Geleidelijk aan worden 

de positieve effecten van internationalisering meer zichtbaar en het enthousiasme groeit. Zo wordt de 

interesse van meer en meer collega’s geprikkeld. Deze olievlekstrategie blijkt bovendien zowel succesvol 

bij het opbouwen van het aantal leerkrachten met een buitenlandse ervaring, als bij de uitbouw van een 

team internationalisering binnen de school.    

“Het voordeel van mijn administratieve functie is dat ik niet voor de 

klas sta. Ik kan tijdens mijn gewone job al eens een telefoontje doen 

en een mailtje sturen. Dat is soms praktisch dat een niet-leerkracht 

erbij betrokken is om de andere te ontlasten.” 

- trekker -   

“Dat is via een olievlek. De ene brengt een 

positieve ervaring mee, dan wil de andere 

daar ook mee meedoen.” 

 - directeur - 
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Dit stapsgewijs uitbreiden van de olievlek verloopt niet zonder slag of stoot binnen scholen. Trekkers 

moeten, zeker bij de start, vaak leerkrachten over de streep trekken of bepaalde ideeën bijstellen (bijv. 

‘Erasmus+ is vakantie’, ‘de leerlingen kunnen dat niet want ze kunnen geen Engels’).  

Het blijkt succesvol om deze leerkrachten te kunnen motiveren tot een eerste, veelal laagdrempelige, 

ervaring. Eens het vuur aangewakkerd, blijkt het engagement van leerkrachten veelal vlotter te 

verlopen. Om leerkrachten aan te zetten tot 

de eerste ervaring is het enthousiasme van 

leerkrachten die reeds ervaring opdeden 

cruciaal. Hun enthousiasme werkt 

aanstekelijk. Daarnaast helpt het ook om 

meermaals de Erasmus+ werking aan deze 

leerkrachten toe te lichten en de meerwaarde 

ervan te duiden. Toch blijft het belangrijk 

begrip te tonen voor de weerstand van 

leerkrachten en hen vooral voldoende tijd te 

geven om in te stappen in het Erasmus+ 

verhaal.  

Scholen motiveren leerkrachten tot een eerste ervaring op verschillende manieren. Zowel het 

ondersteunen bij de voorbereiding van leerlingen die op uitwisseling gaan, als het begeleiden van een 

KA2-project blijken laagdrempelige opstappen van leerkrachten naar een deelname aan een 

jobshadowing of KA1-project. 

 

“De eerste jaren waren er wel collega’s die zeiden: ‘waarom moet dat nu? 

Moet die nu echt naar een andere school?’ Nu is dat wel minder. Niet omdat 

de weerstand gebroken is, maar omdat collega’s merken dat het geen 

meerwaarde is.”  

- trekker - 

 

“Maar de angst die er is bij collega’s om naar het 

buitenland te gaan, die is er. Het gaat niet vanzelf. 

We denken snel: leerkrachten kunnen dat wel. Maar 

daar moeten we ook rekening mee houden. Je moet 

proberen ze langzaam mee te nemen in je verhaal. 

En eens dat ze mee zijn gegaan en ze leggen de 

goede contacten, dan zijn ze vertrokken. Als je er één 

keer inzit.”  

- trekker - 

“Een begeleiding is laagdrempeliger dan op cursus gaan, of 

jobshadowing gaan. Er is een andere intentie, je doet het voor de 

leerlingen, maar je leert zelf ook veel. Terwijl een jobshadowing, 

dat is enkel voor jezelf.”  

- trekker - 
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We merken wel op dat het olievlekprincipe niet altijd van toepassing is op eTwinning. Vaak blijft het 

gebruik in scholen beperkt tot een aantal leerkrachten. Figuur 28 toont de verdeling naar het aandeel 

van de leerkrachten die gebruik maakt van eTwinning in de scholen van de actieve eTwinning-gebruikers 

die deelnamen aan de enquête. In 28% van deze scholen is het aandeel minder dan 1%, voor nog eens 

53% tussen 1% en 10%. We stelden dezelfde vraag over het aandeel eTwinning-gebruikers in de school 

in de enquête gericht op de Erasmus+ trekkers, waar de resultaten dezelfde tendens vertoonden.  

Hoewel de meerwaarde van het platform door de meeste bevraagden onderkend werd, blijkt de 

gebruiksvriendelijkheid van het platform voor velen te beperkt en vormt het een drempel (zie 7.6 

Externe factoren voor een concrete toelichting bij de gebruiksvriendelijkheid van het platform). 

DIVERSE STRATEGIEËN OM ERASMUS+ ALS EEN OLIEVLEK BINNEN DE SCHOOL TE VERSPREIDEN:  

 Zoveel mogelijk verschillende leerkrachten uitzenden die nog geen buitenlandse ervaring 
konden opdoen.  

“Wij willen zoveel mogelijk nieuwe leerkrachten naar het buitenland sturen. Op 

die manier heb je er minder die er niet in betrokken te zijn en is het makkelijker 

om een breed draagvlak te hebben.” 

 - directeur - 

  Een onervaren leerkracht koppelen aan een leerkracht die reeds een uitwisseling deed.  

“Dus de eerste projecten was ik altijd mee als begeleiding, maar mijn co-

begeleiding was altijd iemand anders. Zo zijn er al vijf verschillende leerkrachten 

kunnen meegaan als begeleiding.” 

- trekker - 

 Meerdere leerkrachten samen op uitwisseling sturen om zo breed mogelijk het enthousiasme 
aan te wakkeren.  

“Als je met meerdere mensen tegelijkertijd ergens naartoe gaat, dan kan het 

wel een succesverhaal worden. Je moet een enthousiaste massa hebben die het 

nadien kunnen warmhouden.”  

- directeur - 

 Leerkrachten uit zoveel mogelijk verschillende vakgroepen, richtingen en jaren/graden 
uitzenden. 

“De meerwaarde in de projecten is dat er mensen bijzijn van de verschillende 

vakgroepen. ... Vanuit elke vakgroep is er iemand vertegenwoordigd in de 

projecten. Die doen dan binnen de vakgroep het verhaal.”  

- trekker -   
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Figuur 28: Aandeel eTwinning-gebruikers in de school 

 

Bron: Enquête van IDEA Consult bij actieve eTwinning-gebruikers (n=170) 
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TRANSITIE NAAR EEN PEDAGOGISCH PROJECT MET FOCUS OP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IN MARICOLEN (HET 

VIRGO SAPIENTIAE INSTIITUUT) IN MALDEGEM  

Naar persoonlijk leiderschap als centraal concept binnen het pedagogisch project 

Via deelname aan Erasmus+ onderging het pedagogisch project van de Maricolen in Maldegem een 

transitie. Het project werd herdacht en de focus werd op persoonlijk leiderschap (‘the leader in me’) 

van leerlingen gelegd. De school vond daarmee een concrete invulling voor de missie die ze al langer 

uitdroeg waarbij ze het beste in elke leerling naar boven wil halen. Leerkrachten gaan vandaag 

concreet aan de slag met het concept tijdens hun lessen. Leerlingen leren zelfinzicht, 

zelfmanagement, motivatie en engagement aan. In het 1ste jaar doorlopen leerlingen daarbij vier 

stappen via een concrete lessenreeks, waarna in de hogere jaren sterk gefocust wordt op het 

opnemen van verantwoordelijkheid en engagement.  

“De bedoeling is om leerlingen zelf beslissingen te laten nemen en deze te laten 

uitvoeren. … Bij de nieuwbouw bijv. hebben we ook de leerlingen betrokken.”  

- trekker -  

Hoe realiseerde de school deze transitie?  

Alles startte met een eerste uitwisseling van een leerkracht. Hij stelde in het Verenigd Koninkrijk vast 

hoe scholen de zelfstandigheid van leerlingen stimuleerden. Dit triggerde hem. Hij begon na te 

denken over wat dit voor zijn school kon betekenen en kocht een boek over het concept ‘the leader 

in me’ dat hij tijdens de uitwisseling had kunnen observeren. Daarmee trok hij naar de werkgroep 

kwaliteit binnen zijn school. Ze gingen met het concept aan de slag en besloten een eigen Erasmus+-

project hierover uit te schrijven, waarvoor ze met verschillende partnerscholen een samenwerking 

opzetten. Via het project werden de losse ideeën van de werkgroep in een structuur gegoten.  

Dit project versnelde vervolgens de implementatie van het concept binnen de school. Er werden 

meer leerkrachten en leerlingen betrokken. Daarna vond het concept zijn weg naar het 

beleidsniveau en werd de transitie opgenomen binnen het pedagogisch project. Vervolgens werden 

alle leerkrachten in het concept ondergedompeld tijdens een pedagogische studiedag. De olievlek 

verspreidde zich stap per stap binnen de school.  

Vandaag volgen alle leerlingen in het 1ste jaar les over het concept en denkt men na over een verdere 

uitrol in de hogere jaren. Ook visueel wordt het concept breed uitgedragen via stickers op de ramen 

en deuren van het schoolgebouw (zie afbeelding). 
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WELOVERWOGEN SELECTIE VAN LEERKRACHTEN VOOR DEELNAME AAN PROJECTEN  

Om de impact van Erasmus+ te versterken, blijkt het belangrijk om leerkrachten weloverwogen te 

selecteren voor een deelname aan een internationale uitwisseling. Men boekt volgens de scholen de 

meeste winst door leerkrachten te koppelen aan projecten die aansluiten bij hun eigen sterktes of 

interesses, of die van de vakgroep of 

werkgroepen waarbij men betrokken is. Er 

moet steeds een kans zijn tot professionele 

ontwikkeling.  Enerzijds vertonen 

leerkrachten een sterkere intrinsieke 

motivatie voor een deelname aan deze 

projecten. Anderzijds verhoogt het ook de 

leereffecten en de kans dat opgedane kennis 

na een uitwisseling de weg vindt naar de 

klaspraktijk van de leerkracht of de vakgroep.  

Bij internationale stages blijkt het bovendien waardevol een stagebegeleider mee te sturen op 

uitwisseling die ook in Vlaanderen ervaring heeft met stagebegeleiding. Zo kan de stagebegeleider de 

juiste competenties bij leerlingen op buitenlandse stage evalueren.  

INFORMELE DISSEMINATIE OM OPGEDANE KENNIS EN PRAKTISCHE INFO TE VERSPREIDEN  

Het informeel delen van Erasmus+ ervaringen draagt sterk bij aan de verspreiding van de ‘olievlek’ 

binnen een school waardoor het draagvlak voor Erasmus+ vergroot en extra leerkrachten warmgemaakt 

worden. Daarnaast bevordert deze informele 

disseminatie ook de kritische reflectie van 

leerkrachten. Door het delen van hun verhaal 

triggeren deze leerkrachten de ideeën en 

overtuigingen van hun collega’s. De verhalen 

werken professionaliserend.  

Deze informele disseminatie gebeurt in de 

eerste plaats via het delen van ervaringen of 

het babbelen met collega’s in 

leerkrachtenkamers, in vakgroepen, tijdens 

gesprekken tussen leerkrachten en leerlingen of wanneer leerkracht rechtstreeks collega’s aanspreken 

waarvoor ze de opgedane ervaring in het buitenland relevant vinden.  

“Ook je leerkrachten hun sterktes kennen. Bijvoorbeeld 

het gaat nu over ICT, als er een leerkracht is die niet 

ICT-minded is, dan moet je die niet sturen. Je moet 

weten welke personen je waar inzet. Er moet een kans 

zijn tot professionele ontwikkeling.”  

- trekker - 

“De stagebegeleider van de school is dezelfde persoon die buitenlandse 

stages doet. Het moet voor de leerlingen een surplus zijn op de stage die 

ze hier doen. Als er iemand meegaat die niet weet wat ze hier moeten 

kunnen op stage, dan is de meerwaarde weg. Er moet iemand zijn die het 

mee kan opvolgen, anders staat het los van de gewone werking.”  

- directeur - 

“Dan krijg je een waaier aan zaken die 

opengetrokken worden: is dat verantwoordelijk? 

Waarom doen zij dat? Dat opent de kleppen van 

mensen. Dat wordt dan binnengebracht via 

teamgesprekken.”  

- directeur - 
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Deze informele vorm van communicatie heeft een nog sterker effect wanneer het principe van herhaling 

wordt gehanteerd. Dit vermindert vaak stap per stap de weerstand bij niet-betrokken leerkrachten.  

BETROKKENHEID CREËREN BIJ NIET-BETROKKEN LEERKRACHTEN  

Op basis van de gesprekken blijkt dat scholen ook sterk inzetten op het betrekken van (nog) niet-

betrokken leerkrachten, leerkrachten die (nog) niet op uitwisseling gaan. Het gaat daarbij enerzijds om 

leerkrachten die mogelijks toch doorheen de tijd 

nog warm gemaakt kunnen worden voor een 

buitenlandse ervaring. Anderzijds gaat het om een 

groep van leerkrachten die niet naar het buitenland 

wil, bijvoorbeeld omwille van de thuiscontext, maar 

het waarderen dat ze door te participeren aan 

activiteiten op school toch een vorm van 

internationalisering kunnen ervaren.  

Men betrekt deze groep van leerkrachten voornamelijk bij Erasmus+ activiteiten die op de school zelf 

doorgaan. Het gaat daarbij enerzijds om activiteiten waarbij de niet-betrokken leerkrachten leerlingen 

meehelpen voorbereiden op een uitwisseling (bijv. het maken van een Frans filmpje in de les Frans). 

Anderzijds gaat het om activiteiten die op de school doorgaan wanneer buitenlandse leerkrachten of 

leerlingen op bezoek komen. Niet-betrokken leerkrachten worden gevraagd of ze willen meehelpen 

tijdens deze bezoeken, men maakt leerrijke uitwisselingen met de buitenlandse leerkrachten of 

leerlingen mogelijk, of men nodigt de leerkrachten uit tijdens de ontspannende activiteiten die voor de 

buitenlandse leerkrachten en leerlingen georganiseerd worden (bijv. toeristische uitstap, feest, …).  

“Ook het informele zorgt voor een effect in de leraarskamer. De informele 

structuur is belangrijk. Wij hadden 2 leerkrachten die er eerst tegen 

waren, maar die zijn door een andere leerkracht aangesproken. Het 

informele ambassadeurschap zorgt voor verbreding.”  

- directeur - 

“Iedereen is bereid om een taak op te nemen, 

maar het meegaan, dat is het knelpunt. Ze willen 

hun kinderen niet alleen laten.”  

- directeur - 

“Als er bijvoorbeeld buitenlandse leerkrachten in België zijn, dan zorgen we er 

ook dat die leerkrachten hier een les van hun vak kunnen meevolgen. We 

brengen ze dikwijls in contact met vakcollega’s. Zo kunnen ook onze collega’s 

ervaren dat het ook wel boeiend is om eens te praten met iemand van een 

andere school.”  

- betrokken leerkracht - 
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7.3. Op het niveau van de leerlingen  

Uit de 360°-analyse konden we vijf factoren identificeren op het niveau van de leerlingen die bijdragen 

tot een succesvolle realisatie van Erasmus+: 

 het samenstellen van een weloverwogen selectie leerlingen; 

 het wegnemen van drempels bij leerlingen en hun ouders;  

 communicatie om leerlingen te betrekken en warm te maken; 

 het voorzien van ondersteuning voor, tijdens en na een uitwisseling; 

 het aanbieden van een volwaardig aanbod voor leerlingen die thuisblijven.  

We beschrijven elk van deze factoren hieronder.  

EEN WELOVERWOGEN SELECTIE  

Het samenstellen van een weloverwogen selectie van leerlingen die op uitwisseling mogen vertrekken, 

is volgens de scholen cruciaal. De intrinsieke motivatie van leerlingen om deel te nemen, speelt in deze 

selectie een essentiële rol. Leerlingen moeten 

eigen interesse tonen en zelf overtuigd zijn van de 

meerwaarde van een uitwisseling. Het zijn deze 

leerlingen die volgens de betrokkenen de meeste 

waarde uit een uitwisseling halen en er het meeste 

van bijleren. Een uitwisseling brengt bovendien 

extra inspanningen met zich mee waarvoor 

leerlingen voldoende inzet en zelfstandigheid 

moeten tonen.  

Naast motivatie worden in sommige scholen ook andere selectiecriteria in rekening genomen: 

engagementen die leerlingen op school opnemen doorheen het schooljaar, prestaties van leerlingen, 

maturiteit, attitudes, sociale en communicatieve vaardigheden. In veel scholen kijken leerkrachten ook 

naar de potentiële impact van de uitwisseling op het studiejaar van de leerling, zeker wanneer leerlingen 

na de uitwisseling zelfstandig leerinhouden moeten inhalen of wanneer de resultaten van de leerling op 

dat moment minder goed zijn. De uitwisseling mag voor een leerling geen risico inhouden voor de 

slaagkans op het einde van het schooljaar.  

 

“We willen de echte motivatie nagaan: Wil je 

meegaan om een week geen les te hebben of om 

er iets uit te halen?”  

- betrokken leerkracht - 

“Bijvoorbeeld bij een bepaalde richting zit de stage niet in het lessenrooster. Daar 

is de selectie strikter, want die leerlingen moeten alles achteraf inhalen. Zij 

mogen zichzelf daarna niet in de nesten werken.”  

- trekker - 
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Om tot een weloverwogen selectie te komen hanteren 

scholen diverse strategieën. Sommige scholen werken 

met selectieproeven waarbij leerlingen een 

motivatiebrief/taak maken en vervolgens een gesprek 

voeren met een jury. In andere scholen sparen leerlingen 

punten doorheen het schooljaar door engagementen 

binnen de school op te nemen. In sommige gevallen 

maken leerkrachten zelf de selectie door bijvoorbeeld 

leerlingen toe te wijzen aan een stageplaats.  

Een selectieproces brengt een positieve atmosfeer met 

zich mee binnen de school en kan tegelijk een waardevol 

leermoment inhouden voor de leerlingen. 

Toch ervaren niet alle leerkrachten dit selectieproces als evident. Sommige leerkrachten worstelen met 

het afwijzen van leerlingen of met het gegeven dat slechts een selectie van leerlingen mee kan. Het 

blijkt daarbij cruciaal om leerlingen die niet geselecteerd werden steeds goed op te vangen en de 

genomen beslissing goed te duiden met argumenten. Op die manier komen leerlingen vaak zelf tot het 

inzicht dat de uitwisseling voor hen nog te vroeg komt of het afwerken van hun studiejaar zou kunnen 

bemoeilijken. Het is daarbij belangrijk om op voorhand de selectiecriteria aan leerlingen goed te duiden. 

Zo begrijpen ze veelal gemakkelijker de argumenten achteraf.  

Een selectieproces leidt evenwel niet in alle scholen tot de afwijzing van leerlingen. Sommige scholen 

slagen erin alle leerlingen die zich kandidaat stellen mee te nemen omdat er voldoende plaatsen 

beschikbaar zijn (zeker in het geval van kleine richtingen), door hen aan een andere mobiliteit te 

koppelen, door extra plaatsen te zoeken (bijv. extra stageplaatsen) of in uitzonderlijke gevallen door aan 

ouders extra geld te vragen zodat meer leerlingen mee kunnen.  

 

“Die selectie is ernstig. Leerlingen moeten 

er wat voor doen om er bij te zijn. Ze 

moeten een werk maken en het mondeling 

bespreken.  Zo kom je makkelijk aan een 

gemotiveerde groep. Dat geeft de garantie 

dat die het goed gaan doen. Die 

voorbereiding is zeer goed.”  

- niet-betrokken leerkracht - 

“Dan komen ze vaak zelf tot het inzicht dat het misschien toch niets voor hen 

was. Als je het dan bespreekt met hen, dan zeggen ze ook wel ‘dat is waar’. 

We doen dan een gesprek waarom we ze niet meenemen, maar meestal 

verstaan ze het wel omdat we argumenten hebben.”  

- betrokken leerkracht - 
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EXTRA OOG VOOR KWETSBARE LEERLINGEN DIE ZICH NIET SPONTAAN KANDIDAAT STELLEN  

Bij het maken van een weloverwogen selectie is het voor scholen heel belangrijk om oog te hebben voor 

een groep van leerlingen die zich minder spontaan kandidaat stelt omwille van hun thuissituatie. 

Scholen willen echter alle leerlingen gelijke kansen bieden, zeker gezien de sociaal inclusieve dimensie 

die Erasmus+ uitdraagt. Sommige scholen 

maakten in het verleden daarom gebruik van 

een verplichte deelname aan Erasmus+. Ze 

kwamen hier echter veelal op terug. Het vroeg 

veel energie van leerkrachten om alle 

leerlingen te overtuigen en de verplichting 

bracht soms negatieve gevolgen met zich mee 

als leerlingen overwogen een andere school te 

kiezen. 

Om deze kwetsbare leerlingen toch voldoende gelijke kansen te kunnen bieden, sporen leerkrachten 

deze leerlingen extra aan. Ze doen extra moeite voor deze leerlingen omdat de groeicurve en positieve 

impact van een uitwisseling voor deze leerlingen juist zeer groot is. 

CREATIEVE SELECTIEPROCEDURE IN GO! ATHENEUM RUSSELBERG IN TESSENDERLO 

Bij de selectieprocedure van het Atheneum Russelberg is, naast attitude, vooral motivatie het 

selectiecriterium voor Erasmus+. Het mag, maar leerlingen hoeven deze motivatie niet per brief 

kenbaar te maken. Zij kunnen dat op eender welke manier doen. Leerlingen mogen zelf creatieve 

manieren bedenken om hun motivatie te tonen. 

Zo waren er leerlingen die kwamen tapdansen en zingen. Een andere leerling had voor een 

uitwisselingsproject naar Porto pasteis de nata gebakken. Nog een leerling had een maquette van 

een tempel in elkaar geknutseld. Nadien volgt nog een kort gesprekje waarin het betrokken 

lerarenteam bevraagt waarom de kandidaat graag mee wil gaan.  

Op deze manier vermijdt de school dat enkel de meest taal- en schrijfvaardige leerlingen mee 

kunnen gaan. De selectie gebeurt niet op basis van cognitieve kwaliteiten, maar op basis van de 

vooraf bepaalde criteria: motivatie en attitude (zowel voor als na de uitwisseling). 

“Dat is misschien voor leerlingen ook een opsteker: eindelijk tellen die punten 

niet mee. Iedereen start op gelijke voet.” 

- Een niet-betrokken leerkracht - 

Op de infoavond worden deze criteria geduid. Op dat moment worden de leerlingen ook meteen 

voorbereid op de mogelijkheid dat ze niet geselecteerd worden. Net zoals bij de sollicitatie voor een 

job: je solliciteert, maar de mogelijkheid bestaat dat je de job niet krijgt. Aan de leerlingen die de 

selectie niet halen, wordt uitgebreid geduid waarom dit zo is.  

“Dat is belangrijk geweest: de verplichting was weg. 

Dan is er geen strijd meer, er waren leerlingen die 

dat echt niet wilden doen. Zij veranderden van school 

om geen Erasmus+ te doen.”   

- trekker -   
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In dit overtuigingsproces trachten leerkrachten de leerlingen, maar ook vaak hun ouders, over enkele 

drempels heen te trekken. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het milderen van angst voor het 

onbekende. Veel van deze leerlingen zijn nog nooit van thuis weggeweest of hadden nog nooit de kans 

om naar het buitenland te gaan. Hierdoor zijn de leerling, maar vooral de ouders veelal zeer bezorgd. 

Daarnaast ervaren deze leerlingen vaak 

taalbarrières, hebben ze schrik dat er 

problemen voor henzelf of hun familie zouden 

ontstaan met betrekking tot hun verblijf in 

Vlaanderen, en spelen er ook financiële 

drempels mee. Dankzij de kosteloosheid van 

een uitwisseling wordt een deelname veelal 

mogelijk voor deze leerlingen. In andere 

gevallen zouden deze leerlingen een dergelijke 

buitenlandse ervaring aan zich moeten laten 

voorbijgaan. 

COMMUNICATIE OM LEERLINGEN TE BETREKKEN EN WARM TE MAKEN  

Om de impact van Erasmus+ te versterken, blijkt het zeer gunstig dat leerlingen elkaar vertellen over 

hun Erasmus+ ervaringen. Door het delen van verhalen betrekken leerlingen vaak ook thuisblijvende 

leerlingen bij Erasmus+. Daarnaast maken ze 

hiermee vaak ook nieuwe leerlingen warm voor 

een uitwisseling en slagen ze er in twijfelende 

leerlingen over hun drempels te trekken.  

De communicatie van leerlingen gebeurt veelal 

informeel via mond-tot-mondreclame op de 

speelplaats. Soms gebeurt het formeler wanneer 

leerlingen presentaties geven aan leerlingen van 

lagere jaren. Veel scholen zetten er gericht op in 

om leerlingen na hun uitwisseling ambassadeur te 

maken om zo nieuwe leerlingen warm te maken 

voor een uitwisseling.  

 

“Ik wil net degene meetrekken van wie ik weet ‘die hebben dat nodig’. Dan weet 

ik dat die heel veel kunnen leren. Dat is een verschil met te zeggen ‘ik wil die 

mee die het al goed doen’. Bij ons is het net dat publiek waarbij het niet zo 

evident is.” 

 - trekker -   

“Een korte lijn met de leerkracht in de klas is nodig. 

Als we ergens voelen ‘er is terughoudendheid maar 

hij is geïnteresseerd’. Dan gaan we via de titularis 

en de leerkracht eens praten. Dan zeggen zij wat er 

speelt en wat de obstakels zijn. Wij spelen daar ook 

op in.” 

- trekker - 

“Gisteren hebben ze hier die cupcakes gemaakt 

en dan uitgedeeld in de refter. Dan vragen de 

leerlingen waarom ze dat krijgen, en dan leggen 

de andere leerlingen dat uit. Ik had een leerling 

en die zei gisteren: ‘mevrouw, ik heb gisteren een 

cupcake gegeten voor Erasmus+ dag, en ik wil 

ook mee.”  

- niet-betrokken leerkracht - 
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VOORBEREIDINGSTRAJECT EN NAZORG   

Het creëren van een uitwisselingservaring die positieve en duurzame effecten bij leerlingen 

teweegbrengen, vragen om voldoende ondersteuning voor, tijdens en na de uitwisseling.  

Vooraf blijkt het positief om leerlingen voor te 

bereiden op een uitwisseling via een 

voorbereidingstraject dat leerlingen samen met 

de andere geselecteerde leerlingen doorlopen. 

Dit traject focust veelal op samenwerking, 

zelfstandigheid, en taalvaardigheid.  

 

MASCOTTE COLUMBUS VAN RHIZO KORTRIJK WIL DE WERELD ZIEN 

In RHIZO in Kortrijk is het knuffelkonijn Columbus de mascotte voor internationalisering. De knuffel 

gaat op alle buitenlandse projecten en reizen mee op stap. De betrokken leerlingen en leerkrachten 

posten foto’s van de knuffel in de verschillende landen op de sociale media kanalen en 

communiceren zo op een ludieke en herkenbare manier over alle internationaliseringsactiviteiten 

van de school.  De knuffel heeft zelfs een eigen instagramaccount: ‘Rhizocolumbus’.  

 

“Ze moeten een presentatie maken over wat ze gedaan hebben voor de 

leerlingen. Dat is zo gepassioneerd dat ze erover praten. En ze zeggen dan 

ook: je moet dat zelf ervaren.”  

- betrokken leerkracht - 

“De leerlingen worden heel sterk voorbereid, en 

zij hebben dat wel nodig.” 

 - trekker - 
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Een uitwisseling, zeker bij oudere leerlingen, blijkt om een zekere zelfstandigheid en maturiteit te vragen 

waarop leerlingen voorbereid moeten worden. Niet alle leerlingen, en ouders, vinden dit evident. 

Daarom stimuleren de meeste scholen de zelfstandigheid zoveel mogelijk, maar voorzien ze tijdens de 

uitwisseling ook voldoende begeleiding. Dit voor het geval er problemen zouden voorvallen en om 

ouders gerust te stellen. Sommige 

scholen bieden leerlingen ook de 

keuze. Leerlingen kunnen zelf kiezen 

of ze een meer zelfstandige of 

begeleide uitwisseling wensen. 

Scholen willen dan vooral dat hun 

leerlingen een bewuste keuze maken. 

In andere scholen stemt men de 

hoeveelheid begeleiding af op de 

noden van de groep. 

Naast ondersteuning voor en tijdens een uitwisseling, is ook voldoende aandacht voor nazorg belangrijk. 

Sommige leerlingen ervaren namelijk een aanpassingsperiode bij terugkomst. Ze hebben enige tijd 

nodig om terug te wennen aan de schoolse mentaliteit en hun schoolsysteem. Sommige scholen houden 

hier al expliciet rekening mee tijdens het inplannen van de uitwisseling.  

 

“In Frankrijk wonen ze bv. in een appartement, daar moeten 

ze alles zelf doen. In Dublin wonen ze in gastgezinnen. Zo 

hebben de leerlingen ook keuze van hoe ze willen logeren. 

Nadat ik de infoavond doe, zeggen velen toch ‘ik ga naar 

Frankrijk want daar kan ik het meeste uithalen’. Ze kiezen 

bewust.”  

-trekker – 

“Het nadeel is dat ze de week erna niet gemotiveerd meer zijn om het 

klassieke onderwijs weer te volgen. Dat ervaren we wel. Dan moet er terug 

gekomen worden tot de orde van de dag.” 

- trekker - 
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VOLWAARDIG AANBOD VOOR THUISBLIJVERS 

Naast het ondersteunen van leerlingen die op uitwisseling vertrekken, is het ook belangrijk om een 

volwaardig aanbod te voorzien voor leerlingen die thuisblijven. Alle scholen trachten te allen tijde te 

vermijden dat thuisblijvende leerlingen in de studie terecht zouden komen. Eerst en vooral tracht men 

daarom bij het inplannen van de uitwisselingen het traject van thuisblijvende leerlingen zo weinig 

mogelijk te hinderen. 

 

VOORBEREIDEND TRAJECT IN IKSO HOESELT 

Sommige scholen voorzien een grondige voorbereiding voor leerlingen die zelfstandig in het 

buitenland zullen verblijven. Zo kregen leerlingen in een aantal scholen die we gesproken hebben 

voor vertrek een aantal “workshops”: koken, strijken, wassen, budgettraining, een taalbad, … Bij 

deze voorbereiding worden dan ook heel wat andere leerkrachten betrokken die niet noodzakelijk 

zelf meegaan op uitwisseling. Zo staat de vakleerkracht verzorging in voor de workshop strijken en 

wassen, de vakleerkracht Frans, Engels, … voor het taalbad, etc.  

In IKSO Hoeselt bestaat de voorbereiding uit een traject dat 10 maanden duurt. Het hoogtepunt is 

een training basisvaardigheden van een week in Duitsland, waar doorheen het traject naartoe wordt 

gewerkt. Leerlingen moeten ‘echt’ in kleine groepjes met elkaar samenleven (bv. koken, 

opruimen,…) in een vakantiewoning, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Op een beleefde 

manier leren ruzie maken is een van de belangrijkste vaardigheden die ze er onder de knie moeten 

krijgen. 

“We gaan met de 3 verschillende klassen naar Duitsland. Die kunnen elkaar meestal niet goed 

uitstaan… En wij plaatsen ze dan gemixt in huisjes. Dan na het traject van 1 week leren ze elkaar 

kennen en waarderen… Het is een heel pittige training want we duwen tegen hun grenzen aan, 

zowel fysiek als mentaal. Maar het werkt.  Eén van de leukste opdrachten is het verrassend koken. 

De leerlingen doen samen boodschappen met het huisje. En dan is er één avond dat we komen 

kijken en we zeggen: alles dat je vanavond nodig hebt, zet je klaar op de tafel. En dan wisselen we 

de leerlingen van huisje zonder hun gsm. En dan zeggen we: voilà, nu moet je eten koken met wat 

hier op tafel staat. En als ze klaar zijn, wisselen we de groepen terug. Ze eten dus niet wat ze zelf 

klaargemaakt hebben. Ze hebben altijd wel commentaar. Da’s iets voor als ze in het buitenland zijn. 

Als ze terugkomen van het werk en het is niet wat ze juist willen. Ze moeten daar mee leren 

omgaan”.  

 

“We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen worden opgevangen. 

We willen ze niet gewoon in de studie zetten, we willen ze niet verliezen. 

We kaderen dat dus goed en we willen ze toch op een positieve manier 

meenemen in het project.”  

- betrokken leerkracht - 
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HOE EEN AANBOD VOOR THUISBLIJVERS VORMGEVEN?  EEN AANTAL OPTIES:  

 De lessen lopen gewoon door voor de thuisblijvende leerlingen. De leerlingen op uitwisseling 
moeten achteraf de gemiste leerinhouden inhalen.  

 Men voorziet vervangende taken of zelfstandige opdrachten, waardoor studie vermeden 
wordt.  

 Men plant op hetzelfde moment als de uitwisseling een gelijkaardige activiteit (bijv. een 
binnenlandse stage), waardoor grotendeels dezelfde leerdoelen nagestreefd worden. Na 
afloop kunnen de leerlingen over elkaars ervaring bijleren en de binnen- en buitenlandse 
ervaringen vergelijken. 

 Men betrekt thuisblijvende leerlingen actief bij de internationale projecten door tijdens de 
uitwisseling opdrachten te voorzien voor hen die gekoppeld zijn aan het projectthema. 

 Wanneer buitenlandse leerlingen naar Vlaanderen komen betrekt men actief leerlingen die zelf 
niet op uitwisseling gingen.   

 Men deelt tijdens de uitwisseling foto’s of video’s om zo leerlingen die thuisblijven 

ook bij de buitenlandse ervaring te betrekken.  

“Er staat ook een bord op de speelplaats waarop er gedeeld wordt. De 

uitwisseling van de leerlingen komt daarop met foto’s. Dan wordt het ook 

concreet voor de leerlingen die er niet bij waren.”  

- niet-betrokken leerkracht -   
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7.4. Op projectniveau 

De impact van Erasmus+ bevorderen binnen een school, start al bij het uitschrijven van de projecten. 

Op basis van de schoolbezoeken konden we vier factoren identificeren die bijdragen tot succesvolle 

projecten:  

 Aansluiting bij de noden van de school, leerkrachten en leerlingen;  

 Inbedding in een breder leertraject;  

 Haalbare doelen met tastbare resultaten;  

 Weloverwogen selectie van partners. 

We lichten elk van deze factoren hieronder toe. 

AANSLUITING BIJ DE NODEN VAN DE SCHOOL, LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN   

Uit de gesprekken konden we afleiden dat succesvolle projecten het best vertrekken vanuit de noden 

van de school, de leerkrachten en de leerlingen. Projecten bieden meerwaarde wanneer ze inhoudelijk 

relevant zijn. Het zijn geen vrijblijvende 

ervaringen. Hoe sterker deze inhoudelijke 

relevantie, hoe meer effect het volgens de 

scholen met zich meebrengt. In dat opzicht 

vinden de scholen het goed dat ze een 

diepgaand projectdossier moeten opstellen. 

Hierdoor denkt men doordacht na over de 

relevantie van het project.  

Om voldoende inhoudelijke relevantie te creëren, maken scholen aansluiting bij de pedagogische visie 

van de school of bij andere schoolprojecten. Men tracht de eigenheid van de school in de projecten te 

verwerken.  

Om meerwaarde te creëren bij 

leerkrachten en leerlingen blijkt het 

belangrijk dat het project nauw aansluit 

bij hun leefwereld, interesses en noden. 

Deze aansluiting vergroot bij 

leerkrachten de kans dat ze opgedane 

kennis en nieuw aangeleerde 

competenties na een uitwisseling 

implementeren in de school of 

klaspraktijk. Bij leerlingen wordt de intrinsieke motivatie versterkt en stelt men een grotere bereidheid 

om bij te leren vast. Het selecteren van buitenlandse stageplaatsen die in de sector vooruit lopen, blijkt 

daarbij alvast een waardevolle strategie. 

 

“Het is geen schoolreis, het wordt echt goed 

voorbereid. Het is echt een totaalpakket. Dat is een 

sterkte, het is niet van ‘we doen zomaar iets’. Er is 

over nagedacht.”  

- betrokken leerkracht -   

“Zo hebben we het project stap per stap mee vorm 

gegeven. Dan zijn we eerst gaan denken welke 

onderwerpen dat we erin wouden krijgen. We wisten dat 

we wouden werken rond duurzaamheid, omdat we ook 

een MOS-school zijn.”  

- betrokken leerkracht - 
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Naast het aansluiten bij interesses van leerlingen, proberen veel scholen de projecten ook te laten 

aansluiten bij het curriculum van de leerlingen. Een aantal betrokken leerkrachten geeft wel aan dat ze 

het belangrijk vinden dat de 

leerplandoelstellingen daarbij ruim 

geïnterpreteerd worden en er een 

creatieve invulling aan gegeven wordt. 

Deelname aan een uitwisseling biedt 

leerlingen een grote meerwaarde. Ze 

leren via de projecten op vele vlakken 

bij. Hierdoor vinden de betrokkenen 

dat leerlingen niet altijd alle gemiste 

leeractiviteiten op school moeten 

inhalen.  

INBEDDING BINNEN BREDER LEERTRAJECT OP SCHOOL  

Om de impact van een project zowel op leerlingen als op leerkrachten duurzamer te realiseren, zorgen 

de meeste scholen voor de inbedding van een project in een breder traject op school. Bij leerlingen 

koppelt men bijvoorbeeld voor- of achteraf leeractiviteiten aan het project of men laat leerlingen taken 

en verslagen maken over het project om hun kritische reflectie te stimuleren. Bij leerkrachten zagen we 

dat zij na afloop van een uitwisseling bijvoorbeeld nascholingen volgen in Vlaanderen om het thema van 

de uitwisseling verder uit te diepen of de vertaalslag te maken naar de eigen context.  

 

  

“Dat was ook met de actualiteit. Toen was dat met die 

klimaatmarsen. Dat was op dat moment heel sterk aanwezig. 

Het zijn ook wel leerlingen (de leerlingen die meedoen aan het 

duurzaamheidsproject) die echt wel op het duurzame gericht 

zijn. Die zijn wel betrokken bij die klimaatbetogingen. Ze 

wouden daar dan zelf echt iets ondernemen.”  

- betrokken leerkracht -   

“Ze eindigen met een belevingsverslag. Ze moeten dan het verschil van 

zorg in België en Nederland uitleggen. Dan wordt dat besproken ook met 

hun stagementor daar ook. Dan kunnen zij daar 3 weken aan werken en 

daar ideeën rond formuleren, positieve en negatieve dingen. Daar wordt 

veel nadruk opgelegd.“ 

- betrokken leerkracht -   
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HAALBARE DOELEN STELLEN MET TASTBARE RESULTATEN  

Een goed project krijgt volgens de scholen vorm door haalbare doelen te formuleren en daaraan 

resultaten te koppelen die tastbaar zijn. In de eerste plaats moeten de doelen haalbaar geformuleerd 

worden, opdat ze de draagkracht van trekkers of betrokken leerkrachten niet overschrijden. Op die 

manier wordt de continuïteit van de 

Erasmus+ werking binnen een 

school bewaakt.  

Daarnaast raden scholen aan om 

projecten op te zetten die een 

concreet en zichtbaar resultaat 

binnen de school met zich 

meebrengen. Hierdoor zullen 

volgens hen de effecten van projecten duurzamer ingang vinden in de school en niet zomaar wegvallen 

na afloop van het project. Bovendien bevorderen deze zichtbare resultaten de motivatie en het 

zelfwaardegevoel bij leerlingen.  

Bovendien blijkt het aangewezen om projecten op diverse richtingen, graden, thema’s te richten. Zo 

kan de impact van Erasmus+ zich schoolbreed verspreiden.  

WELOVERWOGEN SELECTIE VAN PARTNERS  

Het selecteren van goede, betrouwbare en betrokken partners loont volgens de scholen. Dit leidt veelal 

tot vlotte communicatie en brengt veel energie en engagement naar boven.  

Om tot een goed partnerschap te komen is 

het volgens de scholen belangrijk dat er 

duidelijke verwachtingen zijn, dat de 

samenwerking voor alle partners een 

inhoudelijke meerwaarde heeft, dat de 

partners complementair zijn, en dat er een 

vergelijkbare stijl van communicatie en 

aanpak gehanteerd wordt. Taal speelt ook 

een rol (bijv. de Engelse taalvaardigheid), maar het belang ervan hangt af van project tot project. Zo 

blijkt het bijvoorbeeld bij projecten voor handelsrichtingen belangrijker dat het Engelse niveau van de 

partner op pijl is, dan bijvoorbeeld bij zorgrichtingen.  

 

“We moeten erover waken dat het aanbod niet te groot 

wordt. Als ze het ervaren als ‘het is een meerwaarde in mijn 

dagelijkse werking’, dan wordt het gedragen. Maar als het er 

bovenop komt, dan dreigt het verloren te gaan.”  

- directeur - 

“Te abstracte doelstellingen zijn veel moeilijker om vorm te geven ... als je 

een concreet, tastbaar resultaat hebt, dan geeft dat iets dat je kunt 

afsluiten met het gevoel van ‘er is wel iets veranderd’. … Ergens denk ik 

soms, al dat werk dat daar is ingestoken. Als je daar dan iets tastbaars 

hebt, dan kan je daarop verder bouwen.” 

 – directeur - 

“De ervaringen waren ook zo positief, omdat het zo 

goed georganiseerd was. Ze wisten altijd waar 

naartoe. Onze partners waren zo betrouwbaar, dus dat 

ging altijd goed. Die contacten zijn heel belangrijk.“ 

– trekker -   
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Naast partnerschappen met scholen of stageplaatsen, werken sommige scholen ook samen met een 

intermediaire partner in het buitenland.  Deze organisatie ondersteunt de school bij de coördinatie en 

ondersteuning van leerlingen op buitenlandse stage. Hoewel dit om een investering van middelen 

vraagt, benadrukten de 

scholen die hier gebruik van 

maakten dat hierdoor 

voornamelijk de 

taakbelasting van betrokken 

leerkrachten aanzienlijk daalt 

waardoor meer tijd naar de 

begeleiding van leerlingen 

zelf kan gaan.  

Om tot een weloverwogen selectie van partners te komen, blijkt het tot slot een succesvolle strategie 

om op prospectie te gaan. Leerkrachten bezoeken op voorhand de partner om de kwaliteit ervan te 

kunnen inschatten.  

 

“Vroeger organiseerden wij alles zelf, nu besteden wij dat uit. Dan 

kan je veel meer focussen op de leerlingen en doen we het hen een 

traject. Vroeger focusten we ons alleen op het vinden van 

stageplaatsen. Daar hebben de leerlingen niets aan. En dat koste veel 

energie. Dat is voor ons een verbetering.”  

– directeur - 

“Wij willen de kwaliteit hoog houden. Wij stuurden nooit leerlingen 

naar een school waar we niet zelf geweest waren. We hebben het ooit 

eens gedaan, en dat was een heel slechte ervaring. … Wij gaan eerst 

ter plaatse voor een verkennend gesprek.”  

- directeur -   
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SAMENWERKING MET PARTNER ERAM VAN DE WIJNPERS IN LEUVEN 

De Wijnpers in Leuven heeft een vruchtbare samenwerking opgezet met partner ERAM, universiteit 

voor audiovisuele communicatie en multimedia, fotografie en podiumkunsten in Girona in Italië. 

Een partnerschap dat een mooie meerwaarde biedt voor de school … 

Deze partner biedt een enorme meerwaarde voor de KSO-richting in Leuven. De universiteit biedt 

een bredere waaier aan artistieke disciplines aan dan het aanbod van de Wijnpers, waarvan de 

leerlingen tijdens de uitwisseling kunnen proeven. De universiteit heeft ook heel wat apparatuur 

beschikbaar, die de school zelf niet ter beschikking heeft. Tot slot kan de docent van ERAM die de 

Vlaamse leerlingen begeleidt tijdens de stage de eigen, andere expertise inbrengen. 

“Ik denk dat er bij KSO veel wordt gedacht aan beeldhouden en schilderen. 

Maar het terrein is zo groot en je bent niet op alle markten thuis.” 

- betrokken leerkracht - 

… in een project met een impressionant eindresultaat 

In 2020 maakten de leerlingen van het 6e jaar KSO in de Wijnpers in Leuven tijdens een buitenlandse 

stage bij ERAM een grote muurschildering in de toekomstige nieuwe inkomhal van de universiteit. 

Het was een groot en ambitieus project, waarvan de leerkracht zelf erg onder de indruk was dat de 

groep er in 2 weken tijd in geslaagd is. 

“Die docent kwam dat uiteenzetten de maandagvoormiddag. De eerste week 

was echt ontwerpen, aan een heel hoog tempo. Die leerlingen waren ’s avonds 

nog aan het tekenen. … En week 2 was gewoon schilderen. Het is prachtig 

geworden.” 

“De aanpak van zo’n project, ik heb daar ontzettend veel bijgeleerd.” 

- betrokken leerkracht - 

Op sociale media beschrijft de Wijnpers: 

“Een muur van maar liefst 25m lang en 4m hoog werd het canvas voor deze opdracht. Een hele 

uitdaging dus, waarbij ze volledige creatieve vrijheid kregen, zowel wat betreft thema als stijl. Een 

uitdaging die alle leerlingen, eerst misschien wat aarzelend, maar al snel met volle overtuiging 

omarmden. In een mum van tijd ontstonden de meest boeiende concepten en verschenen de eerste 

ontwerpschetsen, zodat er op het einde de eerste week maar liefst 13 boeiende ontwerpen 

klaarlagen om uit te kiezen. Deze ontwerpen werden voorgesteld aan de opdrachtgever, de directie 

van ERAM. Die maakte de keuze, want slechts één ontwerp kon uitgevoerd worden tijdens de 

tweede week... de resultaten al dat harde werk van onze leerlingen liegen er niet om. We zijn trots 

op deze groep, die op schitterende wijze getoond hebben wat ze waard zijn, niet alleen als groep, 

maar ook als kunstenaars en toekomstige creatievelingen van onze maatschappij. Klaar, na 4 jaar 

KSO, om uit te vliegen...” 
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7.5. Bovenschools 

Naast factoren op schoolniveau spelen ook bovenschoolse factoren een belangrijke rol in de creatie van 

duurzame Erasmus+ impact binnen een school. Het gaat daarbij zowel om ondersteuning die op 

scholengroep/gemeenschapsniveau geboden wordt, als om vormen van disseminatie die de school 

overstijgen.  We beschrijven de twee succesfactoren hieronder.  

ONDERSTEUNING VANUIT DE SCHOLENGROEP/GEMEENSCHAP 

Scholengroepen en -gemeenschappen nemen mee een rol op in het verspreiden van de impact van 

Erasmus+. Enerzijds dragen seminaries die op scholengroep/gemeenschapsniveau georganiseerd 

worden hieraan bij. Tijdens deze seminaries deelt men expertise en doet men aan cocreatie. Anderzijds 

blijkt een coördinator op dit niveau een positieve invloed met zich mee te brengen.  

Deze coördinator kan de scholen ondersteunen op het vlak van zowel communicatie, coördinatie, als 

financiën. Hierdoor vermindert de taakbelasting voor de trekkers en betrokken leerkrachten.  

 Communicatie: de coördinator laat scholen kennismaken met de Erasmus+ werking en eTwinning 
en leidt scholen toe naar cursussen en projecten. 

 Coördinatie: de coördinator ondersteunt scholen administratief bij het schrijven van 
projectdossiers in aanvulling op de ondersteuning van Epos, koppelt scholen aan potentiële 
partnerscholen, schrijft dossiers of volgt de administratie van lopende projecten op.  

 Financiën: de coördinator beheert de projecten financieel en regelt bijvoorbeeld verzekeringen.  

De scholen halen evenwel een belangrijk aandachtspunt aan wanneer met een coördinator gewerkt 

wordt. De eigenheid en ziel van elke school moeten in de projecten bewaard blijven. Anders wordt het 

te generiek en sluiten de projecten minder aan op de noden van de school.   

 

“De scholen die nu het verst staan in de scholengroep … dat zijn de scholen 

die Erasmus+ gedaan hebben. Nu voelen we dat andere scholen van de 

scholengroep ook internationalisering doen. Ze doen allemaal iets, of 

eTwinning of jobshadowing. Die olievlek is in de scholengroep wel al 

verspreid.”  

- trekker - 

“De drempel om dat te doen is al hoog. Wij gingen over de drempel door 

onze scholengroep. Bij scholen die het nog niet kennen, is het goed dat 

ze dat via de scholengroep leren kennen. En daarna kan er nog een heel 

proces komen.”  

- directeur - 
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DISSEMINATIE BUITEN DE SCHOOL  

Naast interne communicatie zetten scholen ook sterk in op communicatie die de grenzen van de school 

overstijgt om de impact van Erasmus+ te versterken. Scholen delen informatie en positieve ervaringen 

over Erasmus+ met de buitenwereld via diverse wegen: op sociale media (Facebook, Instagram,…), via 

hun website of in schoolmagazines, met infostanden tijdens opendeurdagen, internationale avonden 

waarop ouders en lokale partners 

(bijv. ondernemingen) uitgenodigd 

worden, tijdens nascholingen of 

tijdens activiteiten binnen de 

scholengroep. Via deze communicatie 

trachten scholen zoveel mogelijk 

mensen te betrekken bij de Erasmus+ 

werking en de gedragenheid voor 

projecten te stimuleren.  

Deze disseminatie heeft daarnaast ook een belangrijke rol bij het uitdragen van een positief imago van 

de school. Dit blijkt van belang bij het overtuigen van ouders of toekomstige leerlingen om voor de 

school te kiezen of kan de relatie met stagebedrijven in de buurt positief beïnvloeden.  

 

 

  

“Het is wel leuk dat ze die facebookgroep hebben waarin 

dat ze verplicht moeten posten wat ze eten. Als je niet mee 

bent, dan ben je toch zo betrokken.”  

- niet-betrokken leerkracht- 

“Op sociale media … we brengen zo het imago van de school naar 

buiten. We doen dat heel specifiek. De filmpjes staan ook op onze 

website. Dat is de beste manier om duidelijk te maken hoe het eraan toe 

gaat in de school.”  

- directeur - 
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7.6. Externe factoren 

Tot slot dragen ook enkele externe succesfactoren bij tot het duurzaam en schoolbreed verankeren van 

Erasmus+ binnen scholen. Het gaat daarbij om: 

 de ondersteuning van Epos aan scholen;  

 de participatie aan internationale contactseminaries;  

 het verwerven van een accreditatie; 

 het eTwinning-platform.  

Hieronder beschrijven we achtereenvolgens deze vier factoren. 

ONDERSTEUNING EPOS 

De ondersteuning die EPOS scholen biedt, is 

voor veel scholen een belangrijke succesfactor 

om tot een geslaagd project te kunnen komen. 

Scholen ervaren het schrijven van 

projectdossiers, de administratieve opvolging 

van de projecten en het rapporteren van de 

mobiliteiten als zeer arbeidsintensief en 

complex. Ze benadrukken daarbij de 

ongebruiksvriendelijkheid van enkele Europese 

platformen (Mobility Tool, Europass,..).  

Doordat de ondersteuning van Epos bij dit administratief moeilijk proces heel concreet en 

laagdrempelig ingezet wordt, is deze voor veel scholen zeer waardevol. 

De inspiratiedagen en schrijfsessies worden daarbij zeer positief en als kwaliteitsvol onthaald door de 

scholen. Deze sessies blijken broodnodig om tot goed opgestelde dossiers te kunnen komen. Hoewel 

de scholen de fysieke sessies het meest appreciëren, bieden webinars volgens hen toch het belangrijke 

voordeel dat toelichtingen achteraf herbekeken kunnen worden. 

“Ik kan mij voorstellen dat er scholen zijn die wel de 

wil hebben, maar dat ze bang zijn van die extra 

werklast. Dat komt wel imposant over als je dat 

Europees platform ziet. Daar ligt de drempel. Ik was 

de eerste keer ook even bang werd, ik wist niet hoe ik 

dat ging doen.”  

-  trekker - 

“De succesfactor zit hem in het concrete. Niet van ‘hoe werkt 

het?’, maar ‘laten we het dossier schrijven’.”  

-  directeur - 
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Daarnaast vormen deze sessies ook een 

belangrijk netwerkmoment voor de 

scholen, zeker wanneer deze fysiek 

plaatsvinden. Men benadrukt sterk de 

meerwaarde van het kunnen ontmoeten 

van gelijkgezinden in een open sfeer 

zonder concurrentie tussen scholen. 

Trekkers geven aan veelal boordevol 

enthousiasme en energie naar hun 

school terug te keren na deze sessies, vol 

goede moed om een project op gang te 

trekken.  

Idealiter breidt EPOS volgens de scholen de sessies nog verder uit. Zo zou ze met het aanbod kunnen 

inspelen op diverse profielen, zo bijvoorbeeld starters versus meer ervaren profielen.  

Niet alleen de sessies, maar ook de persoonlijke ondersteuning van EPOS aan scholen wordt positief 

onthaald. De scholen vinden EPOS vlot bereikbaar en ervaren een warm, behulpzaam contact.   

Doorheen de gesprekken kwamen tot slot een aantal aspecten naar voren waarvoor optimalisatie 

mogelijk blijkt. Enerzijds kan de ondersteuning van EPOS volgens de scholen nog verbeteren op twee 

vlakken. Zo is er vraag naar voldoende continuïteit in de dossierbeheerder per school waardoor een 

vertrouwensband opgebouwd 

kan worden. Daarnaast zou een 

overzicht met duidelijke 

aanspreekpunten volgens de 

scholen een waardevolle 

toevoeging bieden, zeker 

wanneer men als school van start 

gaat met een eerste project.  

Anderzijds roepen de scholen op om de Mobility Tool te optimaliseren. Voor het uitwerken van 

projectdossiers hebben ze nood aan een duidelijker evaluatiekader met heldere terminologie en 

evaluatiecriteria. Tot slot zou een koppeling van databanken het meermaals opladen van dezelfde data 

kunnen voorkomen.  

 

 

 

 

“Het mooie aan die inspiratiedagen of schrijfsessies is dat 

er geen onderscheid wordt gemaakt tussen scholen.  Als 

wij ons eerste project deden, dan zei een directeur: kom 

maar af, we spreken er eens over. Op dat moment is er 

geen concurrentie want je schrijft allemaal je eigen project 

op maat van je eigen school. Mensen helpen elkaar. Dat 

zijn allemaal mensen die hetzelfde willen, dat is een fijn 

gevoel.” 

- trekker - 

“Epos is zeer nabij, je mailt en je krijgt meteen een antwoord. Er 

wordt echt mee gedacht met problemen.”  

- directeur  - 

“Misschien dat je een schema krijgt per school bij wie je moet 

zijn voor wat. Als je daar inrolt, dat is echt Chinees. In het begin 

was dat echt immens. Die aanvraag doen en de motivering, en 

de angst dat het niet goed gaat zijn.”  

- trekker - 
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CURSUSSEN IN HET BUITENLAND – CONTACTSEMINARIES: BOUWEN AAN (INTERNATIONAAL) NETWERK  

Via contactseminaries kunnen scholen aan hun internationaal netwerk bouwen. Deze seminaries blijken 

voor veel scholen een vruchtbare manier om nieuwe projecten en samenwerkingen op te starten. Via 

de seminaries kunnen scholen en het werkveld elkaar op een laagdrempelige en tijdsefficiënte manier 

ontmoeten. De fysieke ontmoeting verhoogt het vertrouwen om met een partner of bijvoorbeeld 

stageplaats te gaan samenwerken, een aspect waarvan we het belang eerder aangaven (zie 7.5. Op 

projectniveau). Daarnaast 

wakkeren de seminaries sterk 

het enthousiasme van 

leerkrachten aan om 

projecten op te starten en 

dragen zij bij terugkomst deze 

energie over op nieuwe 

leerkrachten waardoor de 

Erasmus+ werking veelal een 

boost ondervindt. 

VERWERVING VAN EEN ACCREDITATIE  

Om duurzaam impact te genereren met Erasmus+-projecten blijkt voor scholen het verwerven van 

een accreditatie sterk van belang. De 

accreditatie verlicht de 

administratieve last aanzienlijk voor 

scholen, en het stimuleert de 

reflectie over en ontwikkeling van 

een langetermijnvisie en structuur 

rond internationalisering.  

Een accreditatie zorgt bovendien voor 

meer samenwerking binnen de school 

en het maakt het voor trekkers 

gemakkelijker om nieuwe 

leerkrachten te enthousiasmeren.  

“Er is soms ook wel onduidelijkheid rond de criteria. Terminologie die niet 

altijd duidelijk is: wat is een begeleider? Hoeveel dagen moet je rekenen? 

Over de afstanden hebben we ook al discussies gehad.”  

-  directeur - 

“Je werkt in een school samen met verschillende soorten mensen met 

verschillende interesses en visies. In zo’n contactseminarie, heb je 

toch allemaal iets gemeenschappelijks, je hebt allemaal dezelfde 

visie min of meer. Dat geeft een enorme boost. Je komt moe terug, 

maar mentaal ben je helemaal opgeladen. Dan zit je vol ideeën om 

ermee aan de slag te gaan.”  

- trekker -   

“Vroeger moest dat jaar per jaar aangevraagd worden. Nu 

hebben we een accreditatie. Zo kunnen wij als school een 

structuur uitbouwen om in contact te gaan met ouders, 

leerlingen.  Nu is een langetermijnvisie mogelijk. En dat is 

nodig. Anders kan je nooit een team ervoor warm maken 

als iets elk jaar twijfelachtig is.”  

- directeur -   
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HET ETWINNING-PLATFORM  

eTwinning slaagt erin om leerkrachten te betrekken bij internationalisering, ook die leerkrachten die 

enige weerstand vertonen voor een buitenlandse uitwisseling of de administratieve belasting van een 

Erasmus+-project niet zien zitten. Via de laagdrempeligheid van eTwinning slagen scholen er in deze 

leerkrachten toch te betrekken bij internationalisering. Deze eerste eTwinning-ervaring blijkt in de 

praktijk dan soms de opstap naar een 

uitwisseling met Erasmus+.   

De scholen benoemen ook diverse 

voordelen van eTwinning. Zo blijkt de tool 

in eerste instantie voordelig omdat het 

gebruik ervan, anders dan bij Erasmus+-

projecten, geen druk legt op de 

schoolorganisatie en leerkrachten er 

zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. 

Daarnaast maakt de tool het mogelijk 

contacten te leggen met potentiële partners. Scholen vinden het evenwel niet altijd evident om via 

eTwinning contacten te leggen met de juiste partners of de betrouwbaarheid van een partner na te 

gaan. Een eTwinning-ambassadeur blijkt daarbij te lonen, omdat deze meer zicht heeft op betrouwbare 

partners. Daarnaast blijkt men ook via de online eTwinning-opleidingen contacten te kunnen leggen met 

leerkrachten die in gelijkaardige thema’s geïnteresseerd zijn. Daaruit kunnen vervolgens nieuwe 

samenwerkingen voortvloeien. 

Hoewel eTwinning in de scholen een succesfactor is om meer leerkrachten te betrekken of nieuwe 

samenwerking op te starten, ervaren veel scholen toch ook frustraties bij het gebruik van het platform 

en kan het platform ook belemmerend werken. Men beschrijft het platform namelijk als complex en 

ongebruiksvriendelijk. Daarbij haalt men de vele foutmeldingen, het blokkeren van de tool, het gebrek 

aan goede meldingen (bijv. bij het ontvangen van berichten) en de moeilijkheid voor het efficiënt 

uploaden van media aan. Men ervaart het platform als niet intuïtief, ontoegankelijk en onoverzichtelijk 

en geeft aan verloren te lopen in de hoeveelheid informatie in de app en de website. Tot slot vindt men 

het niet evident om projecten terug te vinden, zeker wat betreft actuele projecten.  In sommige gevallen 

zetten scholen daarom vroegtijdig het gebruik ervan stop.  

“Eerst deden we onze projecten apart. Nu door die accreditatie zijn we meer 

gaan samenwerken. Dat was een positieve evolutie. We hebben ook een 

nieuwe richting meegekregen. Zij moesten niet veel doen voor die aanvraag. 

Het grote werk was al gebeurd. Zij zagen dat papierwerk eerst niet zitten. 

Maar dat voorbereidend werk hadden wij al gedaan. Het verlaagt de drempel 

om nieuwe mensen mee te krijgen.”  

- trekker - 

“eTwinning is veel laagdrempeliger. En om een eerste 

succesverhaal te krijgen, is het wel goed. De aanvragen 

die je voor Erasmus moet schrijven, dat kan je niet 

vragen aan een gemiddelde leerkracht. Terwijl dat bij 

eTwinning wel kan.”  

- directeur -   
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Leerkrachten zien de meerwaarde van de gesloten en veilige omgeving die eTwinning is, wat goed is 

voor het delen van documenten. Ze haken af omdat ze de disseminatie naar de buitenwereld en externe 

partners als te moeilijk ervaren of zich niet bewust zijn van de mogelijkheden die het platform biedt. 

Men zet bijgevolg in op andere gebruiksvriendelijkere media waarvoor geen extra registraties of log-ins 

nodig zijn (Whatsapp, Instagram, Facebook). Bovendien vindt men het platform niet intuïtief en log als 

systeem.  

 

 

  

“Ik ben een aantal jaren geleden gestart met eTwinning. Ik heb dat 

geprobeerd, maar ik ben afgehaakt omdat dat te moeilijk was. 

Leerlingen kwamen er ook teleurgesteld uit. Dat was het niet waard.”  

- betrokken leerkracht -   
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8 / Conclusie 

Dit onderzoek bracht via enquêtes gericht op Erasmus+-trekkers en eTwinning-gebruikers en via diepte-

interviews met 360°-analyses in 15 Vlaamse scholen inzicht in: 

 de impact of m.a.w. de effecten die Erasmus+ en eTwinning volgens de onderzochte scholen 
teweegbrengen; 

 de succesfactoren of m.a.w. de factoren die ten grondslag liggen aan positieve veranderingen door 
deelname aan Erasmus+/eTwinning en die dus bijdragen tot een succesvolle realisatie van 
Erasmus+ binnen een school en tot duurzame en schoolbrede verankering. 

De impact kan opgedeeld worden in verschillende dimensies. Er wordt een impact op de 

organisatieontwikkeling ervaren. Erasmus+ en/of eTwinning kunnen bijdragen aan een transitie in de 

schoolcultuur naar een open, innovatieve en warme school. Ook kan deelname aan de internationale 

projecten leiden tot een vernieuwde schoolwerking met innovatie in het pedagogisch project en een 

vernieuwde schoolinfrastructuur. Tot slot leiden de internationale projecten ook tot een verbeterd 

imago van de school en een versterkte samenwerking met partners. 

Een andere dimensie betreft de impact op internationalisering. Deze impact toont zich via een 

verhoogde capaciteit voor internationale projecten, omdat er een sterke leercurve zichtbaar is in 

deelname aan Erasmus+. Ook het internationaal netwerk wordt verder uitgebouwd, met vaak duurzame 

partnerschappen tot gevolg. Stelselmatig wordt internationalisering in de schoolorganisatie en -

structuur opgebouwd en wordt veelal een internationaliseringsteam opgestart. Deelname aan de 

internationale projecten leidt tot een versterkte internationale mindset, waar internationalisering bij 

een sterke traditie deel kan worden van het DNA van de school. Uit het onderzoek kwam ook sterk naar 

voren dat de verschillende types Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar versterken. 

Daarnaast identificeerden we een impact op de Europese prioriteiten ‘gelijkheid en sociale inclusie’, 

‘digitalisering’ en duurzaamheid’, met een sterkere gedragenheid voor deze waarden.  

Ook is er de impact op de kwaliteit van het onderwijs. Deze impact toont zich op verschillende manieren. 

Ten eerste via de leerkrachten en de groei die zij doormaken: voor leerkrachten motiveert en inspireert 

deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning, Erasmus+ versterkt de teamsfeer en samenwerking tussen 
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leerkrachten en biedt een perspectief voor de Vlaamse onderwijsrealiteit. Daarnaast leiden Erasmus+ 

en eTwinning tot professionele en persoonlijke groei. Tot slot leidt deelname aan Erasmus+ tot meer 

begrip en respect tussen leerlingen en leerkrachten. In de lessen toont deelname aan Erasmus+ en/of 

eTwinning zich in het gebruik van nieuwe lesmethoden, het inbrengen van inspirerende 

praktijkvoorbeelden, en verandert de verhouding tussen leerkracht en leerlingen naar de leerkracht die 

zich opstelt als coach. Dit alles draagt bij aan lessen die beter aansluiten bij de behoeften van leerlingen.  

Tot slot is er de impact op leerlingen. Erasmus+ biedt enorme groeikansen voor leerlingen. De impact 

op leerlingen werd door de bevraagde leerkrachten, schoolmedewerkers en directie doorgaans centraal 

geplaatst. Deelname aan Erasmus+ (met leerlingenmobiliteit) resulteert bij de betrokken leerlingen in 

een horizonverruiming, een groei in zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, geloof in eigen kunnen, 

zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Daarnaast leidt het tot een versterkte vaktechnische en 

inhoudelijke kennis en vaardigheden, versterkte talenkennis en spreekdurf, en een motivatieboost. Het 

versterkt op die manier de kansen op de arbeidsmarkt of op verder studeren. Bij eTwinning ervaren de 

betrokken scholen vooral een impact op de talenkennis en spreekdurf. 

Tot slot werden heel wat succesfactoren geïdentificeerd die bijdragen tot een succesvolle realisatie van 

Erasmus+ binnen een school en tot duurzame en schoolbrede verankering. Deze succesfactoren 

situeren zich op verschillende niveaus. 

Op schoolniveau werden verschillende factoren geïdentificeerd. Directies die geloven in de meerwaarde 

van Erasmus+ en de werking en visie mee uitdragen, hebben een essentiële positieve invloed op het 

succesvol en schoolbreed realiseren van Erasmus+. Het voorzien van een structurele inbedding blijkt 

sterk aangewezen om de continuïteit van een Erasmus+ werking binnen een school te garanderen. Het 

oprichten van een werkgroep internationalisering brengt ook een aantal positieve gevolgen met zich 

mee. Daarnaast dient voor afwezige leerkrachten vervanging te worden voorzien. Naast informele 

disseminatie, dragen ook diverse vormen van formele disseminatie sterk bij tot het realiseren van 

schoolbrede impact, omdat zo de kennis die opgebouwd wordt tijdens uitwisselingen beter verspreid 

wordt binnen de school. In scholen waar reeds een lange traditie is opgebouwd rond 

internationalisering, verloopt de implementatie van Erasmus+ veelal gemakkelijker. Ook op 

schoolniveau blijkt het aangewezen om te starten met kleine succeservaringen en deze verder uit te 

breiden als een ‘olievlek’ binnen de scholen. Om tot schoolbrede gedragenheid voor Erasmus+ te 

evolueren, is het tot slot van belang betrokkenheid te creëren op alle niveaus binnen de school en ook 

niet-leerkrachten te betrekken. 

Op het niveau van leerkrachten is het een succesvolle strategie om de positieve ervaringen met 

Erasmus+ als een olievlek binnen de school te verspreiden. Ook bij leerkrachten dient de selectie voor 

deelname aan projecten weloverwogen gemaakt te worden. Informele disseminatie voor het delen van 

opgedane ervaringen en praktische informatie zorgt voor een sterkere verspreiding van de ‘olievlek’ in 

de school. Tot slot is het een succesfactor om niet-betrokken leerkrachten bij Erasmus+ te betrekken. 

Op het niveau van leerlingen is het samenstellen van een weloverwogen selectie leerlingen, het 

wegnemen van drempels bij leerlingen en hun ouders, een laagdrempelige communicatie om leerlingen 

te betrekken en warm te maken, het voorzien van ondersteuning voor, tijdens en na een uitwisseling 

en het aanbieden van een volwaardig aanbod voor leerlingen die thuisblijven belangrijk voor succesvolle 

realisatie van Erasmus+. 
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Op projectniveau blijkt het belangrijk dat het Erasmus+-project aansluit bij de noden van de school, 

leerkrachten en leerlingen. Daarnaast is het belangrijk om de projecten in te bedden in een breder 

leertraject en om partners weloverwogen te selecteren. 

Boven de school blijken voornamelijk de ondersteuning vanuit de scholengroep of -gemeenschap en de 

disseminatie van de informatie en positieve ervaringen over Erasmus+ met de buitenwereld belangrijk. 

Tot slot identificeerden we enkele externe factoren. De ondersteuning die EPOS scholen biedt, is voor 

veel scholen een belangrijke succesfactor om tot een geslaagd project te kunnen komen. Daarnaast zijn 

contactseminaries voor veel scholen een vruchtbare manier om nieuwe projecten en samenwerkingen 

op te starten, omdat scholen via deze seminaries aan hun internationaal netwerk bouwen. Om 

duurzaam impact te genereren met Erasmus+-projecten blijkt voor scholen het verwerven van een 

accreditatie sterk van belang. Tot slot wordt eTwinning in scholen als een succesvolle tool gezien om 

meer leerkrachten te betrekken of om een nieuwe samenwerking op te starten. Toch ervaren veel 

scholen ook frustraties bij het gebruik van het platform, dat door deze gebruikers als te complex en 

ongebruiksvriendelijk wordt omschreven. 

Deze samenvatting van de impact en de succesfactoren wordt weergegeven in onderstaande figuur 

(Figuur 29). 



Figuur 29: Overzicht impact en succesfactoren 

 
Bron: IDEA Consult



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIJLAGEN 
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B.1 / Onderzoeksvragen 

 

Kwaliteit van het onderwijs 

1 
In welke mate hebben de projecten bijgedragen tot innovatieve les- en opleidingspraktijken in 
de scholen? Bv. STEM, talenonderwijs 

2 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat onderwijs- en opleidingsprogramma's 
beter afgestemd zijn op de behoeften van de lerenden? 

3 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat leraren en ander personeel hun 
competenties verder hebben ontwikkeld? 

4 In welke mate zijn de geobserveerde effecten op vlak van kwaliteit van onderwijs duurzaam? 

5 
Welke factoren liggen ten grondslag aan positieve veranderingen (t.g.v. deelname aan de 
projecten) op vlak van kwaliteit van onderwijs? 

Organisatieontwikkeling en nieuwe uitdagingen 

6 
In welke mate hebben de projecten een impact gehad op de organisatie en het bestuur van de 
scholen? 

7 
In welke mate hebben de projecten geleid tot de invoering van nieuwe vakken, curricula of 
nieuwe pedagogische activiteiten in de scholen? 

8 
In welke mate hebben de projecten een bijdrage geleverd op het vlak van digitalisering, sociale 
inclusie en duurzaamheid in de scholen? 

9 
Hoe percipiëren leerkrachten, leerlingen, ouders en anderen belanghebbenden deze 
veranderingen? 

10 
In welke mate hebben de projecten geleid tot een versterkte samenwerking tussen de scholen 
en arbeidsmarktspelers en het maatschappelijk middenveld? 

11 
In welke mate hebben de projecten bijgedragen tot de bevordering van gemeenschappelijke 
waarden als vrijheid, inclusie, verdraagzaamheid en non-discriminatie? 

12 
In welke mate zijn de geobserveerde effecten op vlak van organisatieontwikkeling en het 
aangaan van nieuwe uitdagingen duurzaam? 

13 
Welke factoren liggen ten grondslag aan positieve veranderingen (t.g.v. deelname aan 
Erasmus+/eTwinning) op vlak van organisatieontwikkeling en het aangaan van nieuwe 
uitdagingen? 

Internationalisering 
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14 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat de scholen een visie en een strategie 
rond internationalisering hebben uitgewerkt? In welke mate wordt deze uitgevoerd in de 
praktijk? 

15 
Is de strategie rond internationalisering opgemaakt in functie van beschikbare financiering (bv. 
Erasmus+) of is de strategie opgemaakt los van de beschikbare middelen en wordt de nodige 
financiering gezocht om de strategie om te zetten in de praktijk? 

16 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat er een team is uitgebouwd dat 
verantwoordelijk is voor internationalisering op school? 

17 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat het beheer van Europese middelen 
geprofessionaliseerd is? 

18 

In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat de scholen een internationaal 
netwerk uitgebouwd hebben waarop ze in de toekomst kunnen terugvallen voor 
leerlingenstages, langdurige uitwisseling van leerlingen (studie), jobshadowing, stages of 
lesopdrachten voor leerkrachten, …? 

19 
In welke mate hebben de projecten ertoe bijgedragen dat er een positieve houding is in de 
scholen tegenover buitenlandse lesopdrachten, jobshadowing en opleiding? 

20 
In welke mate hebben de projecten de capaciteit van scholen om nieuwe 
Europese/internationale projecten op te starten of erbij aan te sluiten versterkt? 

21 
Vinden begunstigden de weg naar eTwinning via kernactie 1 en 2 of vinden ze de weg naar 
kernactie 1 en 2 via eTwinning? 

22 In welke mate zijn de geobserveerde effecten op vlak van internationalisering duurzaam? 

23 
Welke factoren liggen ten grondslag aan positieve veranderingen (t.g.v. deelname aan 
Erasmus+/eTwinning) op vlak van internationalisering? 
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B.2 / Vragenlijst Erasmus+ trekkers 

 

Bedankt voor uw deelname aan onze enquête. Het invullen ervan zal slechts enkele minuten van 

uw tijd in beslag nemen. Via deze bevraging willen we inzicht verkrijgen in de impact van 

Erasmus+ op uw school, op vlak van (1) kwaliteit van onderwijs, (2) organisatieontwikkeling van 

de school, en (3) internationalisering. We willen graag de volledige draagwijdte van Erasmus+ in 

uw school begrijpen! Misschien bracht de deelname aan een Erasmus+-project in uw school wel 

mooie onverwachte uitkomsten met zich mee? We voorzien daarom voldoende open 

antwoordvelden om ook deze ervaringen met ons te delen. Al uw antwoorden in deze enquête 

zijn persoonlijk en vertrouwelijk. 
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* 
1. Op welk niveau heeft uw school een project uitgevoerd in het kader van Erasmus+? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 

 ❑ Basisonderwijs  

 ❑ Algemeen secundair onderwijs (ASO)  

 ❑ Technisch secundair onderwijs (TSO)  

 ❑ Beroepsonderwijs (BSO)  

 ❑ Kunstsecundair onderwijs (KSO)  

 ❑ Buitengewoon basisonderwijs  

 ❑ Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)  

   

* 
2. Aan welk(e) projecten binnen Erasmus+ heeft uw school deelgenomen? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 

 ❑ KA1 - Individuele leermobiliteit  

 ❑ KA2 - Strategische partnerschappen  

   

* 
3. Aan welk(e) type(s) KA1-project nam uw school deel? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

 

 ❑ KA101 - mobiliteitsprojecten voor schoolmedewerkers  

 ❑ KA102 - mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in het beroepsonderwijs  

 ❑ KA116 - mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in het beroepsonderwijs met 
Erasmus+ Mobiliteitscharter 

 

   

* 
4. Hoeveel leerkrachten werken er in uw school? 

 

  Minder dan 20  

  21-50  

  51-100  

  Meer dan 100  

   

* 
5. Hoeveel medewerkers in uw school zijn/waren betrokken bij de Erasmus+-project(en)? 

 

  Heel weinig medewerkers - minder dan 1%  

  Weinig medewerkers - minder dan 10%  

  Tussen 11% en 30% van de medewerkers  

  Tussen 31% en 50% van de medewerkers  
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  Meer dan 50% van de medewerkers  

  Ik weet het niet 
 

   

 

 
KA1 - Individuele leermobiliteit 

 

   

* 
6. In welk(e) jaar/jaren nam uw school deel aan een KA1-project?Meerdere antwoorden 
mogelijk 

 

 ❑ 2014  

 ❑ 2015  

 ❑ 2016  

 ❑ 2017  

 ❑ 2018  

 ❑ 2019  
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Effecten van KA1 - Individuele leermobiliteit 

 

   

* 
7. Welke effecten heeft de deelname aan KA1 volgens u gehad op de kwaliteit van het 
onderwijs in uw school?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande 
uitspraken.Deelname aan KA1 heeft ertoe bijgedragen dat ... 

 

   

Helemaal  

niet 

akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

er nieuwe les- en 

opleidingspraktijken in 

de school worden 

toegepast 

    

onderwijs- en 

opleidingsprogramma's 

beter afgestemd zijn 

op de behoeften van 

de lerenden 

    

leraren en ander 

personeel hun 

competenties verder 

hebben ontwikkeld 

    

 

 

   

 
8. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van kwaliteit van het onderwijs 
heeft de deelname aan KA1 volgens u teweeg gebracht in uw school? 
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* 
9. Welke effecten heeft de deelname aan KA1 volgens u gehad op de organisatieontwikkeling 
in uw school (bv. omgaan met nieuwe uitdagingen, implementatie van vernieuwingen)?Duid 
aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Deelname aan KA1 heeft 
bijgedragen aan ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

een nieuwe 

organisatiestructuur in 

de school (bv. 

aanpassing 

organigram, 

management team, 

...) 

    

nieuwe vakken, 

curricula of 

pedagogische 

activiteiten in de 

school 

    

de digitalisering in de 

school     

de sociale inclusie in 

de school     

de duurzaamheid in 

de school     

een sterkere 

samenwerking met 

arbeidsmarktspelers 

of het maatschappelijk 

middenveld 

    

de gedragenheid van 

waarden als vrijheid, 

verdraagzaamheid en 

non-discriminatie in 

de school 
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10. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van organisatieontwikkeling 
heeft de deelname aan KA1 volgens u teweeg gebracht in uw school (bv. omgaan met nieuwe 
uitdagingen, implementatie van vernieuwingen,...)? 
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* 
11. Welke effecten heeft de deelname aan KA1 volgens u gehad op de internationalisering in 
uw school?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Deelname 
aan KA1 heeft ertoe bijgedragen dat ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

er een visie en een 

strategie rond 

internationalisering 

werd uitgewerkt 

    

er een team 

verantwoordelijk voor 

internationalisering 

werd uitgebouwd 

    

het beheer van 

Europese middelen is 

geprofessionaliseerd 
    

er een internationaal 

netwerk werd 

uitgebouwd waarop in 

de toekomst kan 

teruggevallen worden 

voor nieuwe 

uitwisselingen, stages, 

of lesopdrachten 

    

er een positieve 

houding is tegenover 

buitenlandse 

lesopdrachten, 

jobshadowing en/of 

opleiding 

    

de capaciteit om 

nieuwe Europese of 

internationale 

projecten op te 

starten of erbij aan te 

sluiten is versterkt 
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12. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van internationalisering heeft 
de deelname aan KA1 volgens u teweeg gebracht in uw school? 
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KA2 - Strategische partnerschappen 

 

   

* 
13. In welk(e) jaar/jaren nam uw school deel aan een KA2-project?Meerdere antwoorden 
mogelijk 

 

 ❑ 2014  

 ❑ 2015  

 ❑ 2016  

 ❑ 2017  

 ❑ 2018  

 ❑ 2019  

   

 
Effecten van KA2 - Strategische partnerschappen 

 

   

* 
14. Welke effecten heeft de deelname aan KA2 volgens u gehad op de kwaliteit van het 
onderwijs in uw school?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande 
uitspraken.Deelname aan KA2 heeft ertoe bijgedragen dat ... 

 

   

Helemaal 

niet 

akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

er nieuwe les- en 

opleidingspraktijken in 

de school worden 

toegepast 

    

onderwijs- en 

opleidingsprogramma's 

beter afgestemd zijn 

op de behoeften van 

de lerenden 

    

leraren en ander 

personeel hun 

competenties verder 

hebben ontwikkeld 
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15. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van kwaliteit van het 
onderwijs heeft de deelname aan KA2 volgens u teweeg gebracht in uw school? 
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* 
16. Welke effecten heeft de deelname aan KA2 volgens u gehad op de 
organisatieontwikkeling in uw school (bv. omgaan met nieuwe uitdagingen, implementatie 
van vernieuwingen)?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande 
uitspraken.Deelname aan KA2 heeft bijgedragen aan ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

een nieuwe 

organisatiestructuur in 

de school (bv. 

aanpassing 

organigram, 

management team, 

...) 

    

nieuwe vakken, 

curricula of 

pedagogische 

activiteiten in de 

school 

    

de digitalisering in de 

school     

de sociale inclusie in 

de school     

de duurzaamheid in 

de school     

een sterkere 

samenwerking met 

arbeidsmarktspelers 

en het 

maatschappelijk 

middenveld 

    

de gedragenheid van 

waarden als vrijheid, 

verdraagzaamheid en 

non-discriminatie in 

de school 
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17. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van organisatieontwikkeling 
heeft de deelname aan KA2 volgens u teweeg gebracht in uw school (bv. omgaan met nieuwe 
uitdagingen, implementatie van vernieuwingen,...)? 
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* 
18. Welke effecten heeft de deelname aan KA2 volgens u gehad op de internationalisering in 
uw school?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Deelname 
aan KA2 heeft ertoe bijgedragen dat ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

er een visie en een 

strategie rond 

internationalisering 

werd uitgewerkt 

    

er een team 

verantwoordelijk voor 

internationalisering 

werd uitgebouwd 

    

het beheer van 

Europese middelen is 

geprofessionaliseerd 
    

er een internationaal 

netwerk werd 

uitgebouwd waarop in 

de toekomst kan 

teruggevallen worden 

voor nieuwe 

uitwisselingen, stages, 

of lesopdrachten 

    

er een positieve 

houding is tegenover 

buitenlandse 

lesopdrachten, 

jobshadowing en 

opleiding 

    

de capaciteit om 

nieuwe Europese of 

internationale 

projecten op te 

starten of erbij aan te 

sluiten is vergroot 
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19. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen op vlak van internationalisering heeft 
de deelname aan KA2 volgens u teweeg gebracht in uw school? 

 

  

 

 

   

 
Gebruik van eTwinning in uw school 

 

   

* 
20. Wordt er in het kader van Erasmus+-project(en) in uw school gebruik gemaakt van 
eTwinning? 

 

  Ja  

  Nee  

  Ik weet het niet 
 

   

* 
21. Wordt er los van de deelname aan Erasmus+-project(en) in uw school gebruik gemaakt 
van eTwinning? 

 

  Ja  

  Nee  

  Ik weet het niet 
 

   

* 
22. Hoeveel medewerkers in uw school zijn actieve eTwinning-gebruikers? 

 

  Heel weinig medewerkers - minder dan 1%  

  Weinig medewerkers - minder dan 10%  

  Tussen 11% en 30% van de medewerkers  

  Tussen 31% en 50% van de medewerkers  

  Meer dan 50% van de medewerkers  

  Ik weet het niet 
 

   

* 
23. Wat is de relatie tussen het gebruik van eTwinning & deelname aan Erasmus+ in uw 
school? 

 

 ❑ Via deelname aan een Erasmus+-project heeft de school de weg gevonden naar het 
eTwinning-platform 
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 ❑ Via het eTwinning-platform heeft de school de weg gevonden naar een Erasmus+-project  

 ❑ Het gebruik van eTwinning en de deelname aan Erasmus+ staan los van elkaar  

  Ik weet het niet 
 

   

 

 
Tot slot 

 

   

 
24. We zijn aan het einde gekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname!Indien 
u nog andere opmerkingen over Erasmus+ of eTwinning heeft, kan u ze hieronder met de 
onderzoekers delen.Klik op 'voltooien' om uw antwoorden te verzenden 
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B.3 / Vragenlijst eTwinning-gebruikers 

 

Impact eTwinning Bedankt voor uw deelname aan onze enquête.  Via deze korte bevraging willen 

we inzicht verkrijgen in de impact van het gebruik van eTwinning op uzelf en op uw school. Het 

invullen ervan zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen. Al uw antwoorden in deze 

enquête zijn persoonlijk en vertrouwelijk. 

* 
1. Wat is uw functie? 

 

  Leerkracht  

  Directie  

  ICT-coördinator  

  Pedagogisch ondersteuner  

  CLB medewerker  

  Zorgleerkracht  

  Ander 
 

   

* 
2. Hoeveel leerkrachten werken er in uw school? 

 

  Minder dan 20  

  21-50  

  51-100  

  Meer dan 100  
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Uw gebruik van eTwinning 

 

   

* 
3. Hoe vaak logt u in op het eTwinning-platform? 

 

  Dagelijks  

  Wekelijks  

  Maandelijks  

  Een aantal keer per jaar  

  Nooit  

   

   

* 
4. Aan welke eTwinning-activiteiten heeft u in de afgelopen 2 jaar deelgenomen? Meerdere 
antwoorden mogelijk 

 

 ❑ 1 project  

 ❑ 2-5 projecten  

 ❑ Meer dan 5 projecten  

 ❑ Netwerkactiviteiten via eTwinning Live  

 ❑ Minstens 1 eTwinning Learning Event  

 ❑ Minstens 1 eTwinning Group  

 ❑ Minstens 1 online eTwinning Course  

 ❑ Minstens 1 online eTwinning Seminar  

 ❑ Minstens 1 Nationale training of conferentie (online of ter plekke)  

 ❑ Minstens 1 workshop (ter plekke)  

 ❑ Minstens 1 eTwinning Featured Group  

  Geen van bovenstaande 
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Effecten van eTwinning 

 

   

* 
5. Welke effecten heeft uw gebruik van eTwinning gehad op uw les- en 
opleidingspraktijken?Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande 
uitspraken.Het gebruik van eTwinning heeft ertoe bijgedragen dat ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

ik meer reflecteer 

over mijn lespraktijken     

ik nieuwe 

lespraktijken ben gaan 

toepassen 
    

ik nieuwe tools of 

bronnen ben gaan 

gebruiken 
    

ik vaker (nieuwe) 

lespraktijken deel met 

mijn collega's 
    

mijn lespraktijken 

beter afgestemd zijn 

op de behoeften van 

de lerenden 

    

mijn lespraktijken een 

grotere motivatie bij 

mijn leerlingen 

teweegbrengen 

    

 

 

   

 



 

Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen | IDEA Consult | 18 februari 2022 123 

* 
6. Welke effecten heeft uw gebruik van eTwinning gehad op de inhoud van uw lessen?Duid 
aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Het gebruik van eTwinning 
heeft ertoe bijgedragen dat mijn lesinhouden ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

beter afgestemd zijn 

op de behoeften van 

de leerlingen 
    

meer aandacht 

hebben voor 

duurzaamheid 
    

meer aandacht 

hebben voor 

digitalisering 
    

meer aandacht 

hebben voor sociale 

inclusie 
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* 
7. Welke effecten heeft uw gebruik van eTwinning gehad op uw professionalisering?Duid aan 
in welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Het gebruik van eTwinning heeft 
ertoe bijgedragen dat ik ... 

 

   

Helemaal 

niet akkoord 

 

Eerder niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

mijn competenties 

verder heb ontwikkeld     

mijn netwerk met 

buitenlandse partners 

heb uitgebreid 
    

vaker samenwerk met 

buitenlandse partners     

in de toekomst meer 

opensta voor 

samenwerking met 

buitenlandse partners 

    

 

 

   

 

 
Gebruik van eTwinning in uw school 

 

   

* 
8. Hoeveel medewerkers in uw school zijn actieve eTwinning-gebruikers (inclusief uzelf)? 

 

  Heel weinig medewerkers - minder dan 1%  

  Weinig medewerkers - minder dan 10%  

  Tussen 11% en 30% van de medewerkers  

  Tussen 31% en 50% van de medewerkers  

  Meer dan 50% van de medewerkers  

  Ik weet het niet 
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Effecten van eTwinning op uw school 

 

   

* 
9. Welke effecten heeft het gebruik van eTwinning volgens u gehad op uw school?Duid aan in 
welke mate u akkoord gaat met onderstaande uitspraken.Het gebruik van eTwinning heeft 
ertoe bijgedragen dat ... 
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Helemaal 

niet 

akkoord 

 

Eerder 

niet 

akkoord 

 

Neutraal 

 

Eerder 

akkoord 

 

Helemaal 

akkoord 

 

Ik weet 

het niet 

er nieuwe les- en 

opleidingspraktijken in 

de school worden 

toegepast 

      

onderwijs- en 

opleidingsprogramma's 

beter afgestemd zijn 

op de behoeften van 

de lerenden 

      

er nieuwe vakken, 

curricula of 

pedagogische 

activiteiten in de 

school worden 

ingevoerd 

      

de professionalisering 

van het lerarenkorps 

werd versterkt 
      

er meer gedragenheid 

is voor waarden als 

vrijheid, inclusie, 

verdraagzaamheid en 

non-discriminatie in de 

school 

      

er een internationaal 

netwerk werd 

uitgebouwd waarmee 

kennis- en praktijken 

uitgewisseld kunnen 

worden of eTwinning-

projecten kunnen 

opgestart worden 

      

er een internationaal 

netwerk werd 

uitgebouwd waarop 

kan teruggevallen 

worden voor 
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uitwisselingen, stages, 

jobshadowing of 

buitenlandse 

lesopdrachten (bv. in 

het kader van 

Erasmus+) 
 

   

 

 
Tot slot 

 

 
10. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen heeft het gebruik van eTwinning bij 
uzelf teweeggebracht? 

 

  

 

 

 
11. Welke andere effecten, resultaten of veranderingen heeft het gebruik van eTwinning 
volgens u in uw school teweeggebracht? 
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B.4 / Topiclijsten diepte-interviews 

TOPICLIJST INTERVIEWS ERASMUS+ TREKKERS 

Intro 

Op vraag van EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+-programma en de National Support 

Service voor eTwinning in Vlaanderen, onderzoekt IDEA Consult de impact die Erasmus+ en/of 

eTwinning in scholen kan teweegbrengen. 

De eerste stap in dit onderzoek betrof een brede online enquête, die een groot aantal deelnemende 

scholen in Vlaanderen heeft bereikt. Nu, in een tweede stap, bezoeken we 15 van deze scholen om de 

effecten van de internationale samenwerking op de school meer in de diepte te begrijpen.  

Via gesprekken met verschillende partijen (nl. de directie, de trekkers, betrokken en niet-betrokken 

leerkrachten), willen we vandaag inzicht vergaren in de doorwerking van de opgedane ervaring, kennis 

en outputs van Erasmus+ en eTwinning in de school.  

Welke concrete veranderingen heeft Erasmus+ bij u, en in uw school, teweeggebracht? Hoe hebben 

deze veranderingen of effecten zich gemanifesteerd? We horen daarbij graag concrete verhalen en 

voorbeelden die dit illustreren, en inspirerend kunnen zijn voor EPOS en voor andere scholen.  

Inleidende vragen 

 Welke internationale activiteiten worden georganiseerd in de school? Neemt de school deel aan 

internationale netwerken en mobiliteit? 

 Waarom vinden jullie internationalisering belangrijk voor de school? 

 Hebben jullie een uitgewerkte visie en strategie rond internationalisering? 

 Hoe wordt internationalisering van de school gefinancierd? 

 Hoe wordt internationalisering ondersteund en beheerd in de school? 

 Zijn mobiliteitscijfers over de laatste jaren beschikbaar? 

Eigen ervaring en rol 

 Wat is uw persoonlijke ervaring met Erasmus+ (KA1 en KA2) en eTwinning? Wat is uw rol? 

 Bent u betrokken bij andere projecten of acties gericht op internationalisering? 

Effecten op de school 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste (top 3) effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning 

op uw school? Wat heeft het in de school/voor de school veranderd? 

 Welke overige effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning kunt u identificeren? Wat 

heeft het in de school/voor de school veranderd? 

Voor elk van deze veranderingen: 

- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op de school? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 
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- Wanneer? 

- Bij wie? 

- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

 Hoe verhouden de baten (positieve effecten) zich t.o.v. de investering? 

Relatie Erasmus+-projecten en eTwinning 

 Verrijken en versterken Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar? Op welke wijze? Kunt u een 

concreet voorbeeld noemen hoe deze verrijking er in de praktijk uitziet? 

Afhankelijk van de projecten waaraan deelgenomen wordt: 

- Tussen opeenvolgende Erasmus+-projecten 

- Tussen KA1 en KA2 projecten 

- Tussen leerlingen- en lerarenmobiliteit 

- Tussen Erasmus+ en eTwinning 

Verspreiding en uitwisseling van resultaten/lessen 

 Worden de opgedane kennis en ervaring verspreid? 

- Met andere collega’s? 

- Met andere scholen? 

- Met andere partners (bv. bedrijven, organisaties, gemeente,…)? 

- Op welke manier? 

Ondersteuning van EPOS  

 In welke mate draagt de ondersteuning van EPOS bij aan het realiseren van de positieve effecten? 

- Wat loopt goed? 

- Wat kan meer/anders/beter? 

  



 

Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen | IDEA Consult | 18 februari 2022 130 

TOPICLIJST INTERVIEWS DIRECTIE 

Intro 

Op vraag van EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+-programma en de National Support 

Service voor eTwinning in Vlaanderen, onderzoekt IDEA Consult de impact die Erasmus+ en/of 

eTwinning in scholen kan teweegbrengen. 

De eerste stap in dit onderzoek betrof een brede online enquête, die een groot aantal deelnemende 

scholen in Vlaanderen heeft bereikt. Nu, in een tweede stap, bezoeken we 15 van deze scholen om de 

effecten van de internationale samenwerking op de school meer in de diepte te begrijpen.  

Via gesprekken met verschillende partijen (nl. de directie, de trekkers, betrokken en niet-betrokken 

leerkrachten), willen we vandaag inzicht vergaren in de doorwerking van de opgedane ervaring, kennis 

en outputs van Erasmus+ en eTwinning in de school.  

Welke concrete veranderingen heeft Erasmus+ bij u, en in uw school, teweeggebracht? Hoe hebben 

deze veranderingen of effecten zich gemanifesteerd? We horen daarbij graag concrete verhalen en 

voorbeelden die dit illustreren, en inspirerend kunnen zijn voor EPOS en voor andere scholen.  

Inleidende vragen 

 Welke internationale activiteiten worden georganiseerd in de school? Neemt de school deel aan 

internationale netwerken en mobiliteit? 

 Waarom vinden jullie internationalisering belangrijk voor de school? 

 Hebben jullie een uitgewerkte visie en strategie rond internationalisering? 

 Hoe wordt internationalisering van de school gefinancierd? 

 Hoe wordt internationalisering ondersteund en beheerd in de school? 

 Zijn mobiliteitscijfers over de laatste jaren beschikbaar? 

Eigen ervaring en rol 

 Wat is uw persoonlijke ervaring met Erasmus+ (KA1 en KA2) en eTwinning? Wat is uw rol? 

 Bent u betrokken bij andere projecten of acties gericht op internationalisering? 

Effecten op de school 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste (top 3) effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning 

op uw school? Wat heeft het in de school/voor de school veranderd? 

 Welke overige effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning kunt u identificeren? Wat 

heeft het in de school/voor de school veranderd? 

Voor elk van deze veranderingen: 

- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op de school? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 

- Wanneer? 

- Bij wie? 
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- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

 Hoe verhouden de baten (positieve effecten) zich t.o.v. de investering? 

Relatie Erasmus+-projecten en eTwinning 

 Verrijken en versterken Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar? Op welke wijze? Kunt u een 

concreet voorbeeld noemen hoe deze verrijking er in de praktijk uitziet? 

Afhankelijk van de projecten waaraan deelgenomen wordt: 

- Tussen opeenvolgende Erasmus+-projecten 

- Tussen KA1 en KA2 projecten 

- Tussen leerlingen- en lerarenmobiliteit 

- Tussen Erasmus+ en eTwinning 

Verspreiding en uitwisseling van resultaten/lessen 

 Worden de opgedane kennis en ervaring verspreid? 

- Met andere collega’s? 

- Met andere scholen? 

- Met andere partners (bv. bedrijven, organisaties, gemeente,…)? 

- Op welke manier? 

Ondersteuning van EPOS  

 In welke mate draagt de ondersteuning van EPOS bij aan het realiseren van de positieve effecten? 

- Wat loopt goed? 

- Wat kan meer/anders/beter? 
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TOPICLIJST INTERVIEWS BETROKKEN LEERKRACHTEN 

Intro 

Op vraag van EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+-programma en de National Support 

Service voor eTwinning in Vlaanderen, onderzoekt IDEA Consult de impact die Erasmus+ en/of 

eTwinning in scholen kan teweegbrengen. 

De eerste stap in dit onderzoek betrof een brede online enquête, die een groot aantal deelnemende 

scholen in Vlaanderen heeft bereikt. Nu, in een tweede stap, bezoeken we 15 van deze scholen om de 

effecten van de internationale samenwerking op de school meer in de diepte te begrijpen.  

Via gesprekken met verschillende partijen (nl. de directie, de trekkers, betrokken en niet-betrokken 

leerkrachten), willen we vandaag inzicht vergaren in de doorwerking van de opgedane ervaring, kennis 

en outputs van Erasmus+ en eTwinning in de school.  

Welke concrete veranderingen heeft Erasmus+ bij u, en in uw school, teweeggebracht? Hoe hebben 

deze veranderingen of effecten zich gemanifesteerd? We horen daarbij graag concrete verhalen en 

voorbeelden die dit illustreren, en inspirerend kunnen zijn voor EPOS en voor andere scholen.  

Eigen ervaring en rol 

 Wat is uw persoonlijke ervaring met Erasmus+ (KA1 en KA2) en eTwinning? Wat is uw rol? 

 Bent u betrokken bij andere projecten of acties gericht op internationalisering? 

Effecten op betrokken leerkracht  

 Wat zijn de belangrijkste (top 3) effecten van uw deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning op uzelf 

als leerkracht? Wat heeft het bij u/voor u veranderd? 

 Welke overige effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning kunt u identificeren? Wat 

heeft het bij u/voor u veranderd? (indien nodig doorvragen op de 3 assen – kwaliteit onderwijs, 

organisatieontwikkeling, internationalisering) 

Voor elk van deze veranderingen: 

- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op uzelf als leerkracht? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 

- Wanneer? 

- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

 Hoe verhouden de baten (positieve effecten) zich t.o.v. uw investering? Achteraf bekeken: maakte 

dit uw deelname de moeite waard? 
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Effecten op de school 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste (top 3) effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning 

op uw school? Wat heeft het in de school/voor de school veranderd? 

 Welke overige effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning kunt u identificeren? Wat 

heeft het in de school/voor de school veranderd? 

Voor elk van deze veranderingen: 

- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op de school? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 

- Wanneer? 

- Bij wie? 

- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

 Hoe verhouden de baten (positieve effecten) zich t.o.v. de investering? 

Relatie Erasmus+-projecten en eTwinning 

 Verrijken en versterken Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar? Op welke wijze? Kunt u een 

concreet voorbeeld noemen hoe deze verrijking er in de praktijk uitziet? 

Afhankelijk van de projecten waaraan deelgenomen wordt: 

- Tussen opeenvolgende Erasmus+-projecten 

- Tussen KA1 en KA2 projecten 

- Tussen leerlingen- en lerarenmobiliteit 

- Tussen Erasmus+ en eTwinning 

Verspreiding en uitwisseling van resultaten/lessen 

 Worden de opgedane kennis en ervaring verspreid? 

- Met andere collega’s? 

- Met andere scholen? 

- Met andere partners (bv. bedrijven, organisaties, gemeente,…)? 

- Op welke manier? 
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TOPICLIJST INTERVIEWS NIET BETROKKEN LEERKRACHTEN 

Intro 

Op vraag van EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+-programma en de National Support 

Service voor eTwinning in Vlaanderen, onderzoekt IDEA Consult de impact die Erasmus+ en/of 

eTwinning in scholen kan teweegbrengen. 

De eerste stap in dit onderzoek betrof een brede online enquête, die een groot aantal deelnemende 

scholen in Vlaanderen heeft bereikt. Nu, in een tweede stap, bezoeken we 15 van deze scholen om de 

effecten van de internationale samenwerking op de school meer in de diepte te begrijpen.  

Via gesprekken met verschillende partijen (nl. de directie, de trekkers, betrokken en niet-betrokken 

leerkrachten), willen we vandaag inzicht vergaren in de doorwerking van de opgedane ervaring, kennis 

en outputs van Erasmus+ en eTwinning in de school.  

Welke concrete veranderingen heeft Erasmus+ bij u, en in uw school, teweeggebracht? Hoe hebben 

deze veranderingen of effecten zich gemanifesteerd? We horen daarbij graag concrete verhalen en  

Eigen ervaring en rol 

 Wat is uw persoonlijke ervaring met Erasmus+ (KA1 en KA2) en eTwinning? Wat is uw rol? 

 Bent u betrokken bij andere projecten of acties gericht op internationalisering? 

Effecten op niet-betrokken leerkracht  

 Heeft de deelname van uw school/uw collega’s aan Erasmus+ en/of eTwinning effect 

teweeggebracht op uzelf als leerkracht? Wat heeft het bij u/voor u veranderd? 

Voor elk van deze veranderingen: 

- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op uzelf als leerkracht? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 

- Wanneer? 

- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

Effecten op de school 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste (top 3) effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning 

op uw school? Wat heeft het in de school/voor de school veranderd? 

 Welke overige effecten van deelname aan Erasmus+ en/of eTwinning kunt u identificeren? Wat 

heeft het in de school/voor de school veranderd? 

Voor elk van deze veranderingen: 
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- Welke concrete veranderingen in gedrag, kennis, houding worden waargenomen? Welke 

(duurzame) impact heeft dit op de school? 

- Hoe heeft deze verandering zich gemanifesteerd? 

- Wanneer? 

- Bij wie? 

- Wat is de link met de internationale activiteit? Hoe heeft deze de verandering veroorzaakt? 

- Had u deze verandering voorzien? Sluit het resultaat aan bij uw oorspronkelijke verwachting? 

- Kan u concrete voorbeeld geven van hoe u deze verandering in de praktijk kan zien?  

 Zijn er ongewenste effecten opgetreden? Welke? 

- Hoe, wanneer, bij wie? 

 Hoe verhouden de baten (positieve effecten) zich t.o.v. de investering? 

Relatie Erasmus+-projecten en eTwinning 

 Verrijken en versterken Erasmus+-projecten en eTwinning elkaar? Op welke wijze? Kunt u een 

concreet voorbeeld noemen hoe deze verrijking er in de praktijk uitziet? 

Afhankelijk van de projecten waaraan deelgenomen wordt: 

- Tussen opeenvolgende Erasmus+-projecten 

- Tussen KA1 en KA2 projecten 

- Tussen leerlingen- en lerarenmobiliteit 

- Tussen Erasmus+ en eTwinning 

Verspreiding en uitwisseling van resultaten/lessen 

 Worden de opgedane kennis en ervaring verspreid? 

- Met andere collega’s? 

- Met andere scholen? 

- Met andere partners (bv. bedrijven, organisaties, gemeente,…)? 

- Op welke manier? 

 


