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Seminarie 22 mei 2018: internationale projecten 

met focus op burgerschap. Enkele conclusies.  

1 Welke lessen kunnen we trekken uit de voorbeelden? 

¬ Op het niveau van de school: 

• Werken naar nog meer betrokkenheid van leerlingen en ouders; 

• Zoveel mogelijk leerlingen betrekken bij internationale projecten;  

• Werken naar nog meer betrokkenheid van het leerkrachtenteam en de directie. De 

schoolcultuur, het klimaat moet open zijn voor internationale uitwisseling. Het is 

goed de collega’s in de verschillende fasen te betrekken, al is het maar om 

commentaren te counteren op de coördinator die ‘op reis gaat’;  

• De rol van de directie is cruciaal. In sommige contexten is ‘carte blanche’ krijgen 

voldoende, in andere contexten wordt gestreefd naar meer betrokkenheid van de 

directie, naar een directie die participeert, naar een directie die stimuleert;  

• De rol van het schoolteam is cruciaal. Vaak draaien projecten op een of enkele 

personen; het is belangrijk dat (een deel van) het team mee is, om in te vallen en te 

ondersteunen indien nodig;  

• Zorgen voor een leidraad/draaiboek voor internationale samenwerking;  

• Projecten vertrekken best vanuit een behoefte van de school en zijn ingebed in de 

schoolvisie; 

• Proberen om het imago van ‘vrijblijvendheid’ van internationale uitwisseling weg te 

werken, door op te nemen in het leertraject van de leerling;  

• Een evenwicht zoeken tussen realiseren van eenvoudige, concrete doelen 

(bijvoorbeeld: jongeren met mekaar in contact brengen) en het linken aan bredere 

kaders (eindtermen, Sustainable Development Goals, …);  

• Hou er als school rekening mee dat er veel energie kruipt in het oplossen van 

praktische uitdagingen (bijvoorbeeld het vinden van gastgezinnen);  

• Naarmate het schoolteam en de directie de meerwaarde inziet en aanvoelt, groeit 

de gedragenheid, wordt de attitude positiever; 

• Zet op school een werkgroep internationalisering op, een soort ‘kernteam’, en zorg 

dat er dialoog is met andere werkgroepen (gezondheid, milieu, ..), omdat samen 

richting dezelfde doelen kan worden gewerkt;  

• Er is leerwinst voor de school (kennismaking met ander onderwijssysteem; 

verruiming van de blik) en voor de leerlingen leren kennen van andere culturen, 

religies, leefgewoonten, klimaat, onderwijssysteem);  

 

¬ Op het niveau van de koepels: 

• Ondersteuning bij het invullen van de dossiers (aanvragen en rapportering); 

• Werken richting ‘voorgestructureerde’ projecten waar scholen vrij gemakkelijk 

kunnen instappen, en hierbij opletten dat het kader niet te strak is. Dit kan ook 

opgenomen worden op het niveau van de scholengroep; 
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• Het groot aanbod beter ontsluiten, meer overzichtelijke informatie geven aan de 

scholen over wat ze waar kunnen vinden (in samenwerking met overheid, EPOS); 

kan bijvoorbeeld via een platform waarin scholen makkelijk wegwijs raken;  

• Mee de boodschap uitdragen dat internationalisering niet iets is dat buiten het 

schoolgebeuren staat, dat ‘er bij’ komt; maar wel dat het curriculum kan 

gerealiseerd worden en dat leerplandoelstellingen kunnen behaald worden via 

internationalisering;  

¬ Op het niveau van Vlaams beleid: 

• Faciliteren: de administratieve last is echt niet te onderschatten; 

• Terugkoppelen van resultaten van scholen naar andere scholen, om zo meer 

scholen te overtuigen om deel te nemen;  

• Ook ondersteunen van projecten buiten Europa, bijvoorbeeld door ondersteuning 

van ngo’s die leerlingen naar ontwikkelingsgebieden sturen;  

• Een project hoeft niet expliciet op burgerschap te focussen om op vlak van 

burgerschap resultaten te boeken: ‘Positieve ervaringen met actief deelnemen zijn 

de grootste hefboom voor actief en democratisch burgerschap’; nadenken over hoe 

je een goed onthaal kan bieden aan een leerling uit het buitenland draagt op zich 

bij tot burgerschapscompetenties. De competentiekaart die op het seminarie werd 

gepresenteerd is een prima tool die scholen toelaat zelf te evalueren in hoeverre 

het project heeft bijgedragen tot burgerschapscompetenties (zowel kennis en 

vaardigheden als attitudes). Beleid kan mee de boodschap uitdragen van de return 

van mobiliteit: mobiliteit rendeert, onder meer op vlak van burgerschap. 

• Nood aan meer omkadering. Die omkadering is deels financieel (mogelijkheid om 

leerkrachten voor een deel vrij te stellen), maar niet uitsluitend financieel: het 

schoolklimaat, de bereidheid, de schoolcultuur moeten open zijn voor 

internationalisering; 

• Internationalisering zonder mobiliteit is waardevol; toch wordt mobiliteit, het fysieke 

ontmoeten, telkens als een meerwaarde ervaren;  

• Internationale projecten op school hebben duidelijk ook een meerwaarde voor de 

thuisblijvers (zij krijgen de smaak te pakken door de verhalen van medeleerlingen 

en collega’s);  

• Het feit dat een ingediend project weinig slaagkans heeft zorgt voor stress en 

demotivatie; 

• Vraag om met ‘ready made’ projecten naar de scholen te stappen, en op die manier 

de werkdruk voor de school/de coördinator te verlagen; 

• eTwinning en internationale samenwerking bieden tal van mogelijkheden tot 

vakoverschrijdend werken;  

2 Tips voor betere verspreiding en valoriseren van 
projectresultaten? 

¬ Op het niveau van de school: 

• Belang van goede communicatie tussen alle bovenstaande groepen: ouders, 

leerlingen, leerkrachten, schoolteam, directie;  

• Valoriseren van ambassadeurschap; 
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• Scholen geven aan dat ze, na afloop van projecten, nog weinig energie hebben om 

aan disseminatie te doen;  

• Bekendmaking kan eenvoudig via opendeurdagen, website van de school, op 

pedagogische studiedagen, via facebook en twitter, in de informele contacten met 

de collega’s, via specifieke initiatieven als een eTwinningfeest met overhandiging 

van kwaliteitslabels;  

¬ Op het niveau van de koepels: 

• Een platform waarop scholen hun resultaten kunnen bekendmaken;  

¬ Op het niveau van Vlaams beleid: 

• De compendia van EPOS zijn prima! 

• Inzetten op betere ICT-voorzieningen in de scholen, en op vorming ICT in functie van 

werken met eTwinning;  

• Blijven organiseren van seminaries zoals dit;  

• In de evaluatieformulieren meer aandacht vragen voor wat werd bereikt en hoe de 

resultaten werden gedeeld;  

• Het feit dat voor dit seminarie geen basisscholen werden gevonden om te getuigen, 

toont aan dat er wellicht een lacune is. Zet uitdrukkelijk in op basisonderwijs.  

 


