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Beste lezer,

Welkom in het VOX-zine, de eerste 
digitale uitgave van Epos!

Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering 
in onderwijs en vorming. Zo dragen we bij aan kwaliteit in onderwijs, vorming en 
levenslang leren en aan de Europese prioriteiten sociale inclusie, duurzaamheid, 
digitalisering en Europees burgerschap. Onze organisatie vervult verschillende 
rollen binnen het Europese Erasmus+ programma. Als Nationaal Agentschap staan 
we in voor het beheer van de gedecentraliseerde middelen voor leermobiliteit en 
partnerschappen voor samenwerking. Concreet betekent dit dat we Vlaamse 
organisaties die actief zijn binnen onderwijs en vorming stimuleren, ondersteunen 
en begeleiden bij hun Erasmus+ projecten.

Erasmus+ ervaringen bevorderen de professionele, sociale en persoonlijke 
ontwikkeling van alle deelnemers. Ze verwerven kennis, vaardigheden en attitudes 
die hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen vergroten en ze ontwikkelen zich tot 
geëngageerde, ruimdenkende en kritische burgers.



Digitalisering in de 
spotlights

Erasmus+ legt sterk de nadruk op 
sociale inclusie, de groene en digi-
tale transitie en de bevordering van 
de participatie in het democratische 
leven. In deze editie van het VOX-zine 
zetten we digitalisering in de kijker. 
In een wereld die alsmaar digitaler 
wordt, zijn tal van onderwijsinstelling-
en en organisaties bezig met ver-
nieuwende projecten om hoogwaar-
dig en toegankelijk digitaal leren te 
ontwikkelen. Erasmus+ steunt hen bij 
het gebruik van digitale tools en leer-
methodes als aanvulling op fysieke 
activiteiten om de kwaliteit van het 
onderwijs en de samenwerking tus-
sen partnerorganisaties te stimule-
ren.

Epos is apetrots op de succesvol-
le digitale Erasmus+ mobiliteiten en 
partnerschappen van de deelnemen-
de organisaties. We zetten er enkele 
in de kijker in dit – hoe kan het ook 
anders – digitale magazine. Ze die-
nen als inspiratie en motivatie om 
blijvend in te zetten op digitalisering 
in internationalisering.

Veel leesplezier!
VOX

Ik ben VOX, de ‘woordvoerder’ van Epos. 
Mijn naam is afgeleid van het Latijnse 
‘vox’, wat ‘stem’ betekent. Want ik geef 
een stem aan de vele onderwijs- en 
vormingsinstellingen met interessante 
Erasmus+ projecten Je zal mij voortaan 
regelmatig tegenkomen, zowel in dit 
magazine als op de andere Epos-kanalen. 
Aangename kennismaking!
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Open-AE stimuleert 
gebruik van open-
source technologie 
in niet-regulier 
volwassenenonderwijs

ALL DIGITAL, een pan-Europese associatie 
die zo’n 25.000 digitale competentiecentra 
vertegenwoordigt, ontwikkelde een open-source 
leerplatform voor trainers in het niet-reguliere 
volwassenenonderwijs. Dankzij het Open-AE 
project kunnen ze hun digitale skills uitbreiden en 
verdiepen, en deze op hun beurt doorgeven aan 
hun studenten. Dit helpt hen dan weer om beter 
te functioneren in de steeds digitaler wordende 
samenleving.

ALL DIGITAL - KA204 – Volwassenenonderwijs
Contactpersoon: Borut Cink

 ALL DIGITAL AISBL (KA2)

1.



Digitale skills = 
basisrecht

“Elk jaar doen we een bevraging bij de trainers uit onze com-
petentiecentra in het niet-reguliere volwassenenonderwijs. 
In 2017 bleek dat ze vragende partij waren om hun digitale 
skills uit te breiden en te verdiepen, zodat ze hun kennis op 
hun beurt goed konden overdragen naar hun studenten. “Om 
dit uit te werken, startten we een Erasmus+ project op met 
partners uit België, Italië, Spanje en Zwitserland. Eerst gin-
gen we na wat de precieze behoeften waren van de trainers 
en welke open-source tools er al beschikbaar waren in de 
deelnemende landen. Daarna ontwikkelden we het curricu-
lum voor een opleidingenreeks op basis van de gevraagde 
open-source principes. Dit curriculum werd afgestemd op 
het in het European Framework for the Digital Competence 
of Educators (DigCompEdu),” aldus Borut Cink.

“In onze digitale samenleving zijn er veel mensen die nog 
niet of te weinig digitaal geletterd zijn. Bij ALL DIGITAL 
vinden we dat alle Europeanen recht hebben op een basisset 
aan digitale skills zodat ze toegang hebben tot online 
diensten, vlot werk vinden en op die manier optimaal kunnen 
functioneren in de maatschappij en hun levenskwaliteit 
kunnen verbeteren,” vertelt projectcoördinator Borut Cink.

— BORUT CINK
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 1. ALL DIGITAL AISBL (KA2)
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Open source 
technologie

 1. ALL DIGITAL AISBL (KA2)

“We ontwikkelden een Open-AE toolkit waarmee trainers het open-source 
curriculum kunnen volgen. Het bestaat uit de Open-AE Online Academy 
en het samenwerkingsplatform SlideWiki, waar opleidingsmateriaal staat 
voor de 18 modules. Trainers kunnen er zelf ook opleidingsmateriaal toe-
voegen, kennis en ervaringen delen en zo hun skills uitbreiden. Ze verdiepen 
ook hun soft skills door samen problemen op te lossen, nieuwe ideeën te 
bedenken en elkaar te helpen. Zo ontstaat er een community waar leren 
plezant is en creativiteit en vernieuwing gestimuleerd wordt,” vertelt Borut 
Cink. 

Het project liep van 2018 tot 2020. De Open-AE toolkit is beschikbaar in 6 
talen (Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Catalaans). 

Meer info vind je op https://www.open-ae.eu

7
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Digitale geletterdheid is cruci-
aal in de 21ste eeuwse samen-
leving. “Bij ALL DIGITAL vinden 
we dat alle Europeanen recht 
hebben op een basisset aan di-
gitale skills en technologie zo-
dat ze vlot toegang hebben tot 
online diensten, makkelijk werk 
vinden en op die manier opti-
maal kunnen functioneren in de 
maatschappij en hun levens-
kwaliteit kunnen verbeteren,” 
vertelt Borut Cink.

“Door dit Erasmus+ project en 
onze andere projecten en oplei-
dingen helpen we miljoenen Eu-
ropeanen in de digitale trans-
formatie. Zo staan ze sterker op 
de arbeidsmarkt en kunnen ze 
als volwaardige burgers deel-
nemen aan de maatschappij. 
Daarnaast worden hun crea-
tiviteit en ondernemerschap 
gestimuleerd. Op die manier 
bouwen we met ALL DIGITAL 
mee aan een duurzame digitale 
toekomst voor Europa,” besluit 
Borut Cink.

Bouwen aan de 
digitale toekomst 
van Europa

“Het doel is om de digitale skills 
van de trainers te verbeteren en 
zo ook die van de studenten. Op 
die manier worden de Europese 
digitale competentiecentra 
innovatieve traininghubs, 
die mee zijn met de laatste 
ontwikkelingen op digitaal vlak 
en dit ook kunnen doorgeven 
aan hun doelpubliek.”

 1. ALL DIGITAL AISBL (KA2)
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2.

ARTIFEX optimaliseert 
STEM-onderwijs in 
out-of-classroom 
leeromgevingen

ARTIFEX is een grootschalig Erasmus+ project 
dat een praktisch Europees STEM-kader wil 
creëren voor innovatieve out-of-classroom 
leeromgevingen. Het doel: de STEM-onderwijs-
competenties van leraren en docenten versterken 
zodat ze hun leerlingen kunnen klaarstomen voor 
de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. ARTIFEX is 
een unieke samenwerking tussen partijen met 
een complementaire expertise, namelijk universi-
teiten, hogescholen en lokale schoolautoriteiten 
en scholen verspreid over heel Europa.

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - 
KA201 – Schoolonderwijs
Contactpersoon: Dirk Timmermans

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (KA2)



STEM-skills zijn essentieel voor 
de 21ste eeuwse arbeidsmarkt

STEM staat voor Science, Technology, 
Engineering and Mathematics. Vak-
kennis is belangrijk maar daarnaast 
besteden STEM-competenties veel 
aandacht aan creativiteit en innovatie, 
ondernemingszin, probleemoplossend 
en out-of-the-box denken, onderzoe-
kend leren en samenwerken. Al deze 
skills zijn essentieel voor het denken en 
handelen in de 21ste eeuw. Door de vele 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen smeekt de Europese 
arbeidsmarkt om STEM-profielen. “In 
Antwerpen is er vanuit de Haven van 
Antwerpen, de grootste werkgever van 
de stad, veel vraag naar STEM-profie-
len. Die vraag wordt vandaag nog on-
voldoende ingevuld door het onderwijs. 
Dit is niet alleen hier bij ons het geval, 
maar in gans Europa,” vertelt ARTI-
FEX-coördinator Dirk Timmermans.

“TeachSTEM is een 
veelomvattend 
trainingsplatform voor 
leraren en docenten. Het 
biedt tal van mogelijkheden 
om een leerplan te creëren 
dat aangepast is aan de 
specifieke noden van de 
leeromgeving. Hiermee 
kunnen Europese scholen 
hun leerlingen klaarstomen 
voor de samenleving 
van de 21ste eeuw.”
— (DIRK TIMMERMANS, COÖRDINATOR ARTIFEX)

2. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (KA2)
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De kloof overbruggen tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt
Om de kloof te dichten tussen de lokale arbeidsmarkt en het onderwijs, werd het 
ARTIFEX-project in het leven geroepen. “We willen dit doen door een praktisch 
Europees kader te creëren voor STEM-onderwijs voor out-of-classroom leerom-
gevingen, zoals Makerspaces en FabLabs. Dergelijke innovatieve en inspirerende 
ruimtes bieden een unieke kans om de STEM-skills van leerlingen naar een hoger 
niveau te tillen. Voor leerkrachten is dit echter een totaal andere manier van les-
geven dan in een ‘standaard’ klaslokaal; ze hebben hiervoor specifieke compe-
tenties nodig. ARTIFEX wil hen helpen om hun competenties te identificeren en 
verder te professionaliseren,” aldus Dirk Timmermans.

2. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (KA2)
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2. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (KA2)
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Concreet werd er een open leerplat-
form (www.teachstem.eu) ontwikkeld 
voor leerkrachten en docenten in heel 
Europa. Met een handige tool voor 
zelfevaluatie kunnen ze hun STEM-on-
derwijscompetenties inschatten en 
professionele groeimogelijkheden 
identificeren. Dirk Timmermans: “Op 
basis van hun competenties kunnen 

ze relevante trainingen volgen om 
zich verder te ontwikkelen. Ze krijgen 
ook concrete workshops en scenario’s 
aangereikt waarmee ze STEM beter 
kunnen integreren in hun lessen. Voor 
de studenten is dit een leuke manier 
om skills te leren die hen voorberei-
den op de arbeidsmarkt van de 21ste 
eeuw.”

Eind 2019 werden de bevindingen uit 
het ARTIFEX-project internationaal 
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 
in Tsjechië. Op de conferentie waren 
vertegenwoordigers van scholen, Fa-
bLabs en Makerspaces aanwezig, en 
ook lerarenopleiders, onderzoekers en 
externe betrokkenen. 

Zelfevaluatie-
instrument 
TeachSTEM voor 
Europese leraren en 
docenten

“Door de ARTIFEX-
workshops heb ik de 
opstelling van mijn 

leslokaal veranderd. Het 
komt mijn lessen ten 

goede en mijn leerlingen 
zijn extra gemotiveerd.”

“Als je kinderen volop 
laat experimenteren 

met alledaagse 
situaties of problemen, 
komen ze vanzelf met 

een creatieve oplossing. 
Dan volgen de 21ste 
eeuwse skills, die ze 
nodig hebben op de 
arbeidsmarkt later, 

vanzelf.”

“STEM-onderwijs is niet 
zozeer een doel op zich, 
het is een manier van 
denken. Het is niet zo 

ingewikkeld als het lijkt. 
Je kan al veel doen met 
wat eenvoudig papier 
of spaggettislierten.”

Hun reacties  
waren positief:

2. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (KA2)
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3.

Leerlingen ontwikkelen 
professionele en sociale 
vaardigheden tijdens 
Europese stage

Twee Brusselse scholen werken samen om een 
buitenlandse stage te organiseren voor de leer-
lingen van het laatste jaar. Tijdens een Europese 
stage van drie weken ontwikkelen en verdiepen 
ze niet alleen hun professionele vaardigheden en 
vakcompetenties, maar ook hun sociale skills.

GO! Atheneum Kalevoet & GO! Technisch Atheneum Zavelenberg – 
KA102 – Beroepsonderwijs
Contactpersoon: Baris Avci

GO! ATHENEUM UKKEL (KA1)



Samenwerking tussen  
2 Brusselse scholen

Uitstekende voorbereiding 
op de arbeidsmarkt

“Samen met onze partnerschool GO! 
Technisch Atheneum Zavelenberg in 
Sint-Agatha-Berchem zetten we sterk 
in op vernieuwend onderwijs. Dankzij het 
Europees programma van Erasmus+ 
krijgen onze leerlingen van het zeven-
de jaar Kantoor, Elektriciteit, Handel en 
ICT de kans om een deel van hun stage 
(drie weken) in het buitenland te lopen,” 
vertelt Baris Avci, leraar informatica 
en stagebegeleider in het GO! athe-
neum Kalevoet en een van de drijvende 
krachten achter het Erasmus+ project.

De meeste leerlingen die deelnemen 
aan het project komen uit een kwets-
bare thuissituatie. Dankzij de financiële 
steun van Erasmus+ krijgen zij de unie-
ke kans om voor hun stage naar Italië, 
Madeira, Malta of Spanje te gaan. “De 
leerlingen verblijven in een hotel, wat 
hen leert om zelfstandig te leven. Voor 
velen is dit de eerste keer alleen weg 
van huis en/of in het buitenland. Tijdens 
de stage ontwikkelen en verdiepen ze 

hun professionele vaardigheden en 
vakcompetenties, en geven ze hun 
eigen kennis door aan het bedrijf. Ze 
maken kennis met nieuwe technie-
ken en methodes, ze leren zelfstandig 
werken, ze ontwikkelen een positieve 
werkattitude en ze verbeteren hun 
taalgebruik. Op die manier bereiden 
ze zich voor op de arbeidsmarkt,” 
weet Baris Avci.

“Het project verloopt 
grotendeels online, 
bijvoorbeeld de 
sollicitatiebrieven en de 
stageverslagen. Op die 
manier kunnen de leerlingen 
hun digital skills verder 
ontwikkelen, wat hen 
goed van pas komt later 
op de arbeidsmarkt.”

— BARIS AVCI. 

3. GO! ATHENEUM UKKEL (KA1)
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Unieke kans voor leerlingen om 
zich te ontplooien

De stage speelt zich niet enkel af op de werkvloer. “Overdag tijdens de 
kantooruren doen de leerlingen hun stage in een bedrijf of instelling. In de 
weekends verkennen ze de streek aan de hand van didactische uitstappen 
onder begeleiding van de leerkrachten. Zo maken ze kennis met nieuwe 
culturen en zien ze de natuur van het land waar ze verblijven. In die zin is de 
stage, los van het professionele aspect, een enorme emotionele en sociale 
verrijking voor de deelnemers. Het project stimuleert hen om zich te ont-
plooien tot mondige en ruimdenkende volwassenen in de maatschappij. Ze 
ervaren het begrip ‘diversiteit’ aan den lijve en ze krijgen een soort Euro-
pees gevoel mee. Dat zijn belangrijke zaken in onze 21ste eeuwse samen-
leving,” besluit Baris Avci. 

3. GO! ATHENEUM UKKEL (KA1)

16



17

Leerlingen leren  
zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid 
nemen tijdens buiten-
landse stage

Het Atlas College in Genk, met 3.000 leerlingen 
verspreid over 75 studierichtingen, zet sterk in 
op innoverend onderwijs dankzij het Europees 
programma van Erasmus+. In het laatste jaar van 
een aantal studierichtingen worden buitenlandse 
stages georganiseerd, waarbij de leerlingen 
hun kennis en vaardigheden kunnen uitdiepen 
en verbreden. Dit geeft hen meer kansen op de 
arbeidsmarkt.

Atlas College Genk – KA102 – Beroepsonderwijs
Contactpersoon: Jan Thijs

ATLAS COLLEGE GENK 6 (KA1)

4.



De studierichting Techniek & 
Innovatie in het Atlas College 
biedt een brede waaier aan op-
leidingen zoals vrachtwagen-
chauffeur, houtbewerking en 
koeltechniek. “We werken nauw 
samen met de bedrijfswereld 
voor verschillende projecten, 
niet enkel in eigen land maar 
ook in het buitenland. Elk jaar 
kunnen we dankzij Erasmus + 
een groep leerlingen stage la-
ten lopen in Finland, Zweden, 
Spanje of Duitsland,” vertelt 
Jan Thijs, leraar Engels in het 
Atlas College en trekker van 
het Erasmus+ project.

“Momenteel organiseren we 
buitenlandse stages voor ze-
ven van onze negen studierich-
tingen in Techniek & Innovatie. 
Zo krijgen de leerlingen van het 
zevende jaar Bijzonder Trans-
port een unieke kans om zo-
wel in een transportbedrijf als 
in de partnerschool in Finland 
het beroep van vrachtwagen-

chauffeur verder te leren ken-
nen aan de hand van kennis en 
vaardigheden. Er wordt van hen 
verwacht dat ze de wetgeving 
over transport toepassen, hun 
reisroute berekenen en plannen, 
vergelijkingen maken tussen de 
verschillende soorten transport, 
conclusies leren trekken en per-
soonlijke ervaringen schriftelijk 
en mondeling delen. Zo groeien 
ze niet enkel professioneel maar 
ook op persoonlijk vlak,” vertelt 
Jan Thijs. Belangrijk is ook dat 
de stage in de winter plaats-
vindt, wat het extra uitdagend 
maakt voor de leerlingen want 
de Finse winters zijn doorgaans 
zeer bar.

Dankzij een innovatief beleid en 
de samenwerking met diverse 
partners kan het Atlas Colle-
ge sterk inzetten op een ver-
rijkende digitale leeromgeving. 
“We zijn een eTwinning school, 
waarbij we onze kennis en erva-
ringen uitwisselen met andere 
Europese scholen om de kwali-
teit van het onderwijs naar een 
hoger niveau te brengen.

Verrijkende 
Europese stage

4. ATLAS COLLEGE GENK 6 (KA1)
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Meer kansen op de 
arbeidsmarkt

De buitenlandse stages staan open voor alle leerlingen van de betrokken 
studierichtingen. “Van in het begin besteden we veel aandacht aan de 
communicatie met de ouders. We hebben veel leerlingen van vreemde ori-
gine en zeker bij hen en hun ouders merken we dat ze met veel twijfels en 
vragen zitten. Ook veel andere leerlingen durven de stap moeilijk te zetten 
omdat ze bang zijn voor nieuwe dingen, of ze zitten met een lief thuis… 
We proberen hen uit hun comfort zone te halen omdat we het belangrijk 
vinden dat alle leerlingen de kans krijgen om hun kandidatuur in te dienen 
voor een stageplaats,” aldus Jan Thijs.

Na afloop van de stage ontvangen de deelnemers een Europees certifi-
caat waarmee ze de verworven competenties kunnen aantonen bij hun 
toekomstige werkgever. “Ze leren 
niet enkel praktische skills voor in 
het latere werkleven maar boven-
al worden ze een pak wereldser en 
wijzer. Dit geeft hen meer kansen 
op de arbeidsmarkt.”

4. ATLAS COLLEGE GENK 6 (KA1)

“Ze leren niet enkel praktische 
skills voor in het latere 
werkleven maar bovenal 
worden ze een pak wereldser 
en wijzer. Dit geeft hen meer 
kansen op de arbeidsmarkt.”
— JAN THIJS
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Ook voor het Erasmus+ project 
maken we intensief gebruik van 
digitale tools. Zo moeten de 
leerlingen in het buitenland een 
huishoudagenda bijhouden. 
Vroeger gebeurde dat op pa-
pier maar sinds kort hebben we 
er een app voor ontwikkeld. We 
merken dat de leerlingen alles 
nauwgezetter en gemotiveer-
der bijhouden. De taaltesten, 
die afgenomen worden voor en 
na de stage, gebeuren ook vol-
ledig digitaal. Online tools zor-
gen ervoor dat het project nog 
vlotter verloopt.”

Vlotte manier van 
werken dankzij 
digitale tools

“In onze school willen we de 
jongeren hun talenten laten 
ontdekken en ontwikkelen, 
zodat ze over voldoende 
kennis en ervaring beschikken 
om als persoon en als 
professional deel te nemen 
aan de snel evoluerende 
samenleving van vandaag.”
— JAN THIJS

4. ATLAS COLLEGE GENK 6 (KA1)
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SYNTRA WEST VZW (KA1)

Project CRE-ATE 
brengt docenten van 
Syntra West naar 
het buitenland om 
inspiratie op te doen bij 
Europese collega’s

Op vijf locaties in West-Vlaanderen organiseert 
Syntra West vzw praktijkgerichte opleidingen 
voor jongeren en volwassenen in zeer 
uiteenlopende vakgebieden, met als doel hen 
meer en sterker te doen ondernemen. Bij het 
CRE-ATE project kregen de docenten tijdens 
boeiende uitwisselingen de kans om geïnspireerd 
te raken door docenten in een ander Europees 
land. De focus lag op een actief stimulerend 
leerklimaat, het aanleren van 21steeeuwse 
vaardigheden en ICT-ondersteunend lesgeven.

Syntra West – KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding
Contactpersoon: Lieselotte Verplancke

5.



Ontwikkeling van een breed  
en constructief leerklimaat

Het CRE-ATE project kadert 
binnen de bredere visie van 
Syntra West vzw om kwali-
teitsvolle opleidingen aan te 
bieden en om docenten te ver-
sterken in hun rol als trainer en 
coach. “Onze cursisten worden 
steeds diverser en ook hun ver-
wachtingen zijn veranderd ten 
opzichte van vroeger. De do-
centen moeten hier gepast op 
kunnen inspelen en daarom is 
het belangrijk dat we een breed 

en constructief leerklimaat 
ontwikkelen. Om onze cursis-
ten optimaal voor te bereiden 
op het werkveld, hebben ze een 
een traject nodig dat op maat 
afgestemd is op hun mogelijk-
heden en leernoden. Zo willen 
we hun motivatie en leerver-
mogen optimaliseren,” vertelt 
Lieselotte Verplancke, coördi-
nator van de strategische sub-
sidieprojecten bij Syntra West.

5. SYNTRA WEST VZW (KA1)

“Syntra West trekt resoluut de kaart van digitalisering 
en ondernemerschap. Het stimulerende leerklimaat 
en de nieuwe digitale manier van lesgeven komt de 
kwaliteit van onze opleidingen ten goede. Hierdoor 
kunnen we competente en gemotiveerde cursisten 

naar het werkveld en het ondernemersleven sturen.”

22



Bijleren van collega-
docenten in het buitenland

In het CRE-ATE-project werden in 2019 en 2020 zes mobiliteiten geor-
ganiseerd naar Spanje, Hongarije, Nederland, Portugal en het Verenigd 
Koninkrijk. Telkens kregen zes docenten en medewerkers de kans om van 
hun collega’s in het buitenland te gaan leren. Ze deden inspiratie op door 
jobshadowings en uitwisselingen met leerkrachten en docenten die met 
gelijkaardige uitdagingen en trends geconfronteerd worden. “Door hen met 
eigen ogen te laten zien hoe andere Europese opleidingspartners concrete 
tools en methodieken toepassen, willen we onze docenten en medewerkers 
concrete handvatten bieden waarmee ze nadien de vertaalslag kunnen 
maken naar hun eigen lespraktijk,” aldus Lieselotte Verplancke.

5. SYNTRA WEST VZW (KA1)
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Na elke mobiliteit werden er terugkomsessies georganiseerd om de opgedane 
kennis en inzichten over te dragen naar de hele organisatie. De nieuwe methodie-
ken werden ook omgezet naar praktische trainersopleidingen, die gelinkt werden 
aan brede didactische vaardigheden. Dit geeft vertrouwen aan alle toekomstige 
trainers om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het project werd af-
gesloten met een slotevenement om de deelnemers te laten getuigen over hun 
opgedane Europese ervaring. “Op die manier wilden we zoveel mogelijk kennis 
delen binnen de organisatie en iedereen enthousiast maken,” besluit Lieselotte 
Verplancke.

De focus van het CRE-ATE 
project lag op drie thema’s:

Een actief 
stimulerend 

leerklimaat genereren
individuele feedback 
geven, coachen en 
bijsturen buiten de 
klasmuren (bv. door 

het gebruik van 
een leerplatform, 

specifieke 
praktijkopdrachten 

en tips om individuele 
feedback te geven).

ICT-ondersteunend 
lesgeven 

de meerwaarde 
hiervan en het aan-

wenden van concrete 
tools, programma’s en 
methodieken om ge-
richt te differentiëren 
op vlak van verschil-
lende leervermogens, 
leerstijlen en interes-

ses.

De integratie van 
21ste eeuwse  
vaardigheden 

(bv. intrapreneurship, 
kritisch en problee-
moplossend denken, 
communicatieskills, 

entrepreneurial learn-
ing en verantwoor-
delijkheidszin) in de 

lespraktijk: cursisten 
bewust laten worden 
van deze vaardighe-
den en ze hen laten 
inoefenen doorheen 
de opleiding en op-

drachten.

1.

3.

2.

5. SYNTRA WEST VZW (KA1)
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JOMA SECUNDAIR MERKSEM (KA1)

6.

Buitenlandse 
ICT-stage maakt 
leerlingen zelfzekerder 
en verruimt hun blik op 
de wereld

Op KNMC - JOMA in Merksem krijgen leerlingen 
uit de derde graad Informaticabeheer de kans 
om stage te lopen in Spanje. Met het Erasmus+ 
project ‘JOMA InterBIT’ scherpen ze hun ICT-
skills aan, verruimen ze hun blik op de wereld en 
krijgen ze meer zelfvertrouwen om studies in het 
hoger onderwijs aan te vatten.

JOMA Secundair Merksem – KA102 – Beroepsonderwijs
Contactpersoon: Jan Ceulemans



14-daagse stage  
in Madrid

Alle leerlingen van het laatste jaar Informaticabeheer van JOMA secun-
dair doen een stage van 14 dagen. Hierbij voeren ze concrete ICT-taken 
uit op de informaticadienst van een bedrijf of (onderwijs)instelling, voor-
namelijk gericht op het beheren en onderhouden van computersystemen 
in een client-serveromgeving. “De stage kan plaatsvinden in de Antwerpse 
regio maar ook in Spanje. Want dankzij Erasmus+ kunnen we voor enkele 
leerlingen een ICT-stage organiseren in Madrid,” vertelt Jan Ceulemans, 
leraar informatica en drijvende kracht achter het JOMA InterBIT project.

“De Spaanse stagebedrijven 
zijn vaak onder de indruk van 
de technische vaardigheden 
van onze leerlingen. De jongeren 
keren altijd enthousiast terug 
van hun stage. Sommigen hebben 
blijvende contacten en trekken 
later nog eens terug naar hun 
stageplaats en gastgezin.”

6. JOMA SECUNDAIR MERKSEM (KA1)
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Stimuleren van  
zelfstandigheid en 
verantwoordelijk-
heid

Tijdens de buitenlandse stage 
ontwikkelen de jongeren hun 
technische skills als voorberei-
ding op hogere studies en het 
latere werkleven. Ze scherpen 
ook hun communicatieskills aan 
in een internationale context en 
leren omgaan met culturele ver-
schillen, zowel op de werkvloer 
als in hun gastgezin. Daarnaast 
maken ze kennis met het leven 
in een Europese metropool. Ze 
leren om zelfstandig te leven in 
een grote stad en hun verant-
woordelijkheid te nemen.

“Dit stimuleert hen om hun blik 
te verruimen, waardoor ze met 
meer zelfzekerheid studies in 
het hoger onderwijs aanvatten. 
Het draagt ook positief bij tot 
de vorming van dynamische en 
ondernemende jonge mensen 
met een brede kijk op het eco-
nomische en sociale functione-

ren in een Europese context. Op 
menselijk vlak is dit een enorme 
verrijking voor alle deelnemers,” 
aldus Jan Ceulemans.

Voor de meeste leerlingen is 
het de eerste keer dat ze alleen 
naar het buitenland gaan, voor 
sommigen zelfs de eerste keer 
buiten België tout court. “Daar-
om is er gedurende de volledige 
stageperiode een nauw con-
tact met de school. We hebben 
een whatsapp-groep waar we 
informeel en direct communi-
ceren op maat van de jongeren. 
We krijgen veel foto’s van hen 
ter plaatse en die posten we op 
onze blog en social media zo-
dat het thuisfront op de hoogte 
blijft.”

6. JOMA SECUNDAIR MERKSEM (KA1)
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 GO! ATHENEUM ZELZATE (KA1)

7.

Buitenlandse stage 
wakkert Europees 
gevoel aan bij de 
leerlingen van GO! 
Atheneum Zelzate

Het GO! Atheneum Zelzate zet al jaren sterk in 
op internationalisering. Dankzij Erasmus+ kunnen 
de leerlingen van het zesde jaar TSO en BSO op 
stage naar Frankrijk, Italië of Duitsland. Onder 
de titel van ‘Fraternization rules!’ verblijven ze bij 
de plaatselijke bevolking. Ze worden weggehaald 
‘van onder de kerktoren’ en gestimuleerd in hun 
Europees denken.

GO! Atheneum Zelzate – KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding
Contactpersoon: Filip Bisschop



Europees gevoel 
aanwakkeren

Met het consortiumproject ‘Fraternization rules!’ gaan de leerlingen van 
het zesde jaar TSO en BSO van het GO! Atheneum Zelzate op stage naar 
de verbroederingsgemeentes Aubenas (Frankrijk), Cesenatico (Italië) en 
Schwarzenbek (Duitsland). “Wij kiezen ervoor om nauw samen te werken 
met deze gemeentes omdat ze al lange tijd verbroederd zijn met Zelzate 
en Eeklo. Hierdoor hebben we al een sterke vertrouwensband opgebouwd,” 
vertelt Filip Bisschop van het GO8 Atheneum Zelzate.

“We benutten deze banden om in de betreffende steden en hun regio 
boeiende en uitdagende stageplekken te zoeken voor onze leerlingen. Het 
enthousiasme van de betrokken partijen – de verbroederingsgemeentes 
en de secundaire scholen ter plaatse enerzijds en ons consortium ander-
zijds – voor een nauwe samenwerking met onze jongeren is bijzonder groot. 
Door de banden met de verbroederingsgemeentes op deze manier aan te 
halen, wakkeren we het Europees gevoel bij onze leerlingen en de jeugd van 
de consortiumgemeentes aan.”

 7. GO! ATHENEUM ZELZATE (KA1)
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Een verruimde blik 
op de wereld

“Uitwisselingsprogramma’s verruimen 
de blik op de wereld. Via deze projecten 
verwerven onze leerlingen een grote-
re zelfstandigheid en rijpheid. Wie op 
buitenlandse stage is geweest, heeft 
vaak een streepje voor bij werkgevers. 
Allemaal troeven die we onze leerlingen 
graag meegeven voor ze bij ons afstu-
deren,” aldus Filip Bisschop.

Er wordt nauw samengewerkt met de 
secundaire scholen van de verbroede-
ringsgemeentes om gastgezinnen te 
zoeken. Het werkt drempelverlagend 
voor onze leerlingen als ze terechtko-
men bij leeftijdsgenoten. Bovendien 
komen ze hierdoor in verbinding met de 
plaatselijke maatschappij en wordt hun 
Europees denken gestimuleerd. Om zich 
voor te bereiden op hun stage, moeten 
de leerlingen een portfolio opstellen die 
bestaat uit een intentieverklaring, een 
motivatiebrief en een sollicitatie. Na 
een motivatiegesprek over hun port-
folio oordelen de directie en een team 
leerkrachten of ze een match zijn met 
het ‘Fraternization rules!’ project.

“Met een boeiende 
buitenlandse stage willen 
we de leerlingen weghalen 
van ‘onder de kerktoren’ 
en hun Europees gevoel 
aanwakkeren. Zo maken 
we van hen mondige, 
zelfstandig burgers die 
zin hebben om levenslang 
te leren en mee te 
bouwen aan het Europa 
van de toekomst.”

 7. GO! ATHENEUM ZELZATE (KA1)
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Duurzame focus op 
internationalisering

De klemtonen van de tweewekelijkse stage liggen op Europees denken, 
ondernemerschap, oriëntering, competitiegericht denken en taalvaardig-
heid. “Zo willen we ons steentje bijdragen aan de kwalitatieve vorming van 
zelfstandige, mondige en gelukkige Europese burgers die levenslang willen 
bijleren,” legt Filip Bisschop uit.

Het GO! Atheneum Zelzate startte in 2015 met het uitwerken van Eras-
mus+-projecten en blijft verder bouwen aan internationalisering. Naast 
‘Fraternization rules!’ biedt de school nog 2 andere mobiliteitsprogramma’s 
aan: een buurklassenproject voor de 3de graad ASO en jobshadowing en 
train-the-trainer trajecten voor de leerkrachten. “Met onze buitenlandse 
stages en projecten willen we werken aan competenties en vaardigheden 
die in een klascontext maar moeilijk kunnen bereikt worden: zelfredzaam-
heid, zelforiëntering, Europees burgerschap, ondernemerschap en taal-
vaardigheid,” besluit Filip Bisschop.

 7. GO! ATHENEUM ZELZATE (KA1)
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GO! ATHENEUM GERAARDSBERGEN (KA1) 

8.

KA Geraardsbergen 
stuurt zesdejaars op 
stage naar Kroatië

Op het KA Geraardsbergen krijgen de zesdejaars 
van de richting Techniek-Wetenschappen 
de kans om een Europese stage te lopen. 
In een afvalverwerkend en waterzuiverend 
bedrijf in Kroatië leren ze de technische en 
wetenschappelijke vaardigheden die ze nodig 
hebben in het latere werkleven. Ze ontwikkelen 
ook hun sociale en emotionele skills, wat hen 
sterker maakt in de maatschappij.

KA Geraardsbergen – KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding
Contactpersoon: Gunther De Geeter



Veertiendaagse stage  
in Kroatië

Op het KA Geraardsbergen 
ondervinden ze al een tijdje dat 
de richting Techniek-Weten-
schappen (TSO) weinig leerlin-
gen aantrekt. “Bovendien is het 
in onze regio moeilijk om een 
geschikte stageplaats te vin-
den voor de zesdejaars, gezien 
het specifieke curriculum en de 
leerplandoelen. Daarnaast wil 
onze school de stages inter-
nationaler aanpakken. Daarom 
begonnen we te zoeken naar 
stagebedrijven in het buiten-
land,” vertelt beleidsmedewer-
ker Gunther De Geeter.

“Dankzij Erasmus+ kunnen elk 
jaar 5 leerlingen van het zesde 
jaar Techniek-Wetenschappen 
gedurende 2 weken stage lo-
pen in Ponikve Krk, gelegen op 
het Kroatische eiland Krk. In dit 
afvalverwerkend en waterzui-
verend bedrijf onderzoeken ze 
waterstalen en kijken ze hoe de 
afvalverwerking in Krk eraan 
toe gaat. Bovendien verblijven 
ze op een appartement zodat ze 
al eens kunnen proeven van het 
kotleven. Ze krijgen een budget 
dat ze zelf mogen beheren. Zo 
leren ze omgaan met geld, een 
belangrijke skill die ze nodig 
hebben in het latere leven.”

8. GO! ATHENEUM GERAARDSBERGEN (KA1) 

“Onze leerlingen zijn zeer enthousiast over deze kans 
die ze krijgen. Zelfstandig leven, proeven van een andere 

cultuur, het bedrijfsleven ervaren: allemaal dingen die 
hen voor altijd bijblijven van hun buitenlandse stage.”
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Verantwoordelijkheid en 
creativiteit stimuleren

In het project ‘Waste management and recycling in Krk’ leren de leerlingen 
om wetenschappelijke werkwijzen concreet toe te passen. “Aan de hand 
van instructies voeren ze een onderzoek uit en stellen ze een proefverslag 
op waarbij ze hun eigen werk evalueren. Zo leren ze om kritisch te zijn ten 
opzichte van hun werk, zichzelf in vraag te stellen en te leren uit hun fou-
ten,” vertelt Gunther De Geeter.

“Ze doen zowel individuele opdrachten van beperkte omvang als complexe 
groepsopdrachten. Door deze combinatie leren ze de vaardigheden die ze 
nodig hebben in het latere beroepsleven: plannen en organiseren, over-
leggen, afspraken maken, instructies en regels volgen, taken nauwkeurig 
uitvoeren binnen de vooropgestelde eisen, hulp inroepen. Hun creativiteit 
wordt gestimuleerd doordat ze zelf met ideeën en oplossingen moeten ko-
men. Naast deze professionele skills worden de leerlingen tijdens hun sta-
ge gevormd op sociaal en emotioneel vlak. Ze worden weerbaarder, leren 
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen en worden op 
die manier zelfredzamer in de maatschappij.”

8. GO! ATHENEUM GERAARDSBERGEN (KA1) 
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School van de 
toekomst

KA Geraardsbergen wil een voor-

uitstrevende school zijn. “We wil-

len de ondernemende geest van 

onze leerlingen stimuleren. Door 

hen te leren kritisch te denken en 

hun verantwoordelijkheid te ne-

men, bereiden we hen voor op het 

vervolgonderwijs, het beroeps-

leven en de maatschappij in het 

algemeen. Het Erasmus+ project 

kadert in deze missie,” zegt Gunt-

her De Geeter.

Ook op vlak van milieuduur-

zaamheid wil de school een voor-

beeldfunctie nemen. “Via ons 

KA102-project ECOKRK leerden 

we hoe Krk enorme inspanningen 

levert om de ecologische voetaf-

druk van iedere burger te beper-

ken. Via sensibiliseringscampag-

nes blijven we op onze school de 

aandacht vestigen op milieuge-

relateerde initiatieven. Bij al onze 

mobiliteiten proberen we steeds 

voor de meest duurzame oplos-

sing te kiezen.”

Tot slot is de school ook vernieu-

wend op vlak van digitalisering. 

“Onze school heeft 250 com-

puters ter beschikking voor 865 

leerlingen. Dat betekent dat het 

zo goed als nooit voorkomt dat er 

onvoldoende computers zijn voor 

alle leerlingen tijdens een bepaal-

de les of opdracht. Elke leerling en 

leerkracht van de school beschikt 

over een G-Suiteaccount van 

Google. Binnen de school lopen 

verschillende projecten waarbij 

we standaard en permanent met 

Chromebooks werken. We zijn 

ervan overtuigd dat dit de kwali-

teit van ons onderwijs ten goede 

komt,” besluit Gunther De Geeter.

8. GO! ATHENEUM GERAARDSBERGEN (KA1) 
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9.

Meer kwaliteitsvol 
volwassenenonderwijs 
bij CVO Antwerpen 
dankzij e-learning

CVO Antwerpen, een centrum voor 
volwassenenonderwijs met verschillende 
campussen in en rond Antwerpen, heeft 
als voornaamste doelstellingen om het 
tweedekansonderwijs verder uit te bouwen en de 
cursisten bij te staan om geletterd te worden. Om 
dit te bereiken zet het centrum al enkele jaren 
volop in op digitaal ondersteund leren.

CVO Antwerpen – KA104 – Volwassenenonderwijs
Contactpersoon: Hannelore Audenaert

9. CVO ANTWERPEN (KA1)



Expertisecentrum 
in digitaal leren

Het was belangrijk dat het centrum hier positief mee omging en dat er 
een cultuur ontstond van betrokkenheid, gedeeld leiderschap en flexibi-
liteit bij elke medewerker. “We kozen voor gestructureerde cursussen en 
een studiebezoek om tegemoet te komen aan de geïdentificeerde noden. 
Deze noden werden geclusterd in 5 thema’s: e-didactiek, geletterdheid, 
motivatie en drop-out, kwaliteitscultuur en change management. De ge-
meenschappelijk deler van de thema's was het ontwikkelen van een sterk 
schoolbeleid, een krachtig leiderschap en een helder toekomstperspectief,” 
aldus Hannelore Audenaert.

“De cijfers voor laaggeletterdheid in Vlaanderen zijn 
zorgwekkend. Het is een belangrijke taak van CVO Antwerpen 
om de geletterdheid van onze cursisten te verbeteren. Dit is 
vooral aan de orde binnen onze opleidingen Nederlands voor 
Anderstaligen (NT2) en tweedekansonderwijs (TKO), onze 
2 belangrijkste pijlers. We stelden vast dat veel cursisten 
uitvielen zonder hun diploma te behalen. Daarom wilden we 
bijleren over digitale strategieën, modellen en toepassingen 
om hen te motiveren en te helpen hun diploma te behalen,” 
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In totaal kregen 21 docenten de kans om een internationale nascholing 
te volgen. De deelnemers werden gekozen vanuit de opleiding of dienst 
waar de nood gedetecteerd werd. Op lokaal niveau vond er een uitbreiding 
plaats van de kennis binnen CVO Antwerpen door de medewerkers te la-
ten professionaliseren in de vooropgestelde doelgebieden. Docenten NT2, 
talen en TKO konden hun skills inzake e-didactiek en ICT-tools vergroten 
zodat CVO Antwerpen de doelstelling om een expertisecentrum te worden 
op gebied van e-learning verder kon verwezenlijken.

“Door in te zetten op e-learning, blijven onze cursisten gemotiveerd en 
behalen ze vlotter hun diploma. Bovendien komen de nieuwe inzichten en 
kennis de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze docenten 
ten goede, wat ook goed is voor hun motivatie en enthousiasme. We willen 
nieuwe contacten blijven leggen en onze expertise verder uitbreiden. We 
willen ons niet enkel nationaal maar ook op Europees vlak positioneren als 
kenniscentrum e-learning binnen het onderwijslandschap,” besluit Han-
nelore Audenaert.

“Door de docenten te 
professionaliseren op 
vlak van geletterdheid 
verstevigen we 
ons secundair 
volwassenenonderwijs 
en profileren we ons als 
kenniscentrum e-learning, 
zowel nationaal als 
op Europees vlak.”

Gemotiveerde cursisten 
en docenten
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10.

Future Classroom Lab 
van GO! Atheneum 
Brakel betrekt 
alle leerlingen in 
vernieuwend onderwijs

In 2015 startte GO! Atheneum Brakel met 
een Future Classroom Lab. De focus van 
dit Erasmus+ project ligt op innovatieve 
onderwijsmethodes, internationale samenwerking 
en zelfregulerend leren. Voor deze aanpak 
bekroonde Epos het schoolteam met de 
European Innovative Teaching Award 2021.

GO! Atheneum Brakel – KA101 – Schoolonderwijs
Contactpersoon: Katrien Vander Beken

GO! ATHENEUM BRAKEL (KA1)



“Het project werd opgestart 
omdat onze school digitalise-
ring, innovatief onderwijs en 
differentiatie hoog in het vaan-
del draagt. We willen een school 
zijn waar leerlingen graag leren 
en leven, en we zoeken zoveel 
mogelijk aansluiting bij maat-
schappelijke en onderwijskun-
dige vernieuwingen,” vertelt 
projectcoördinator Katrien 
Vander Beken. Zo groeide het 
idee om een Future Classroom 
Lab uit te bouwen: een lokaal 
waarin verschillende klasgroe-
pen tegelijk les volgen. Leerlin-
gen worden in groepjes verdeeld 
om de leerstof op verschillende 
manieren te verwerken, ver-
trekkend vanuit een onderzoe-
kende leerhouding. “Onderwijs 
in Scandinavische landen wordt 
al lang op een zelfgestuurde 
manier aangeboden. Het leek 
ons opportuun om ons team te 

professionaliseren en een aan-
vraag in te dienen om aan job-
shadowing te doen.”

Verschillende leerkrachten gin-
gen naar het Verenigd Konink-
rijk, Denemarken en Finland 
om de onderwijsmethodes van 
dichtbij te bekijken. “We konden 
vragen stellen, zaken uittes-
ten en de klaspraktijk beleven. 
Deze ervaringen namen we mee 
naar onze school en we werk-
ten ze verder uit. We leerden 
hoe andere scholen met leer-
lingenbegeleiding omgaan, hoe 
zelfstandig werk wordt aange-
moedigd en georganiseerd, hoe 
de scholen opgebouwd zijn en 
over welke middelen de leer-
krachten beschikken.”

Kennismaking met 
onderwijsmethodes 
in buitenlandse 
scholen

10. GO! ATHENEUM BRAKEL (KA1)
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Het doel van dit Erasmus+ 
project is om alle leerlingen te 
betrekken in vernieuwend on-
derwijs. “Onze school heeft 
de laatste jaren fors geïnves-
teerd in de aankoop van lap-
tops, tablets en smartboards. 
Verschillende lokalen kregen 
een opknapbeurt en een an-
dere indeling. Er werden kleine 
instructieruimtes gecreëerd in 

combinatie met ruimere lokalen 
om zelfstandig aan de slag te 
gaan. De leerkrachten zijn nog 
steeds bezig om zich hierin te 
professionaliseren. Het is geen 
kant-en-klaar pakket maar een 
work in progress. Het vraagt tijd 
en energie, zowel van de leer-
lingen als van de leerkrachten. 
Maar het is de moeite waard!”

10. GO! ATHENEUM BRAKEL (KA1)
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Sterke focus op digitalisering  
van het onderwijs

Digitalisering is onlosmakelijk verbonden met vernieuwend onderwijs. Daar 
zet de school sterk op in. “Vanaf september 2021 voorzien we digitale les-
sen voor de zesdejaars op woensdag. Ook tijdens de lessen op school wordt 
vakkenis gecombineerd met digitale mogelijkheden. We hopen dat we ver-
der kunnen inzetten op de zelfredzaamheid, de taalvaardigheid, de digitale 
competenties en de uitbouw van de vakkennis van onze leerlingen.”

Ook de andere 3 pijlers van Erasmus+ sluiten goed aan bij de visie van de 
school. “Duurzaamheid vertaalt zich onder andere in daken met zonne-
panelen, hergebruik van materialen, de afwezigheid van drank- en snoe-
pautomaten en onze groene speelplaats. Onze school streeft naar soci-
ale inclusie en staat bekend om de uitgebreide zorg voor alle leerlingen. 
Democratische participatie gebeurt via de officiële wegen: leerlingenraad, 
ouderraad, schoolraad maar ook via een opendeurbeleid voor leerlingen en 
leerkrachten. Zij zijn altijd welkom met hun verzuchtingen of ideeën bij de 
directeur, het beleidsteam of de leerlingbegeleiding,” besluit Katrien.

43

“We willen aan elke leerling 
gelijke onderwijskansen bieden 
met een sterke focus op 
digitalisering en zelfsturend 
leren. Op die manier werken 
we mee aan het vormen 
van kritische mensen die 
klaar zijn om te werken en 
te functioneren in de 21ste 
eeuwse maatschappij.”

10. GO! ATHENEUM BRAKEL (KA1)
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