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Een buitenlandse leerkracht@home

Philippe Noben
Directeur
Beleidsmedewerker - Coördinator Internationalisering
philippe.noben@sgr23-meetjesland.be
GO! Scholengroep 23 – Meetjesland
www.sgr23.be/

Hoe zijn we tot een buitenlandse 
leerkracht@home gekomen?

 NIET per toeval…
 Inzetten op

• internationaliseren
• netwerken
• communiceren
• motiveren 

Een verhaal…
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Wie zijn wij? 

GO! Scholengroep 23 Meetjesland:
 in het noorden van Gent
 telt 22 instellingen
 met zetel te Eeklo.

Twee vestigingen voor kinderopvang 
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13 basisscholen, ondermeer 1 MPI met internaat
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7 secundaire scholen (ASO/TSO/BSO): 
4 vestigingen met 2 MS, 3 KA’s, 1 leefschool, 1 BuSo.
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Mijn opdracht start op 1 september 2015.

Beleidskeuze van GO! Scholengroep 23:
 actief inzetten op internationalisering,
 als extra dimensie van “Samen leren 

samenleven”, de GO! baseline van het PPGO,
 internationalisering als middel voor 

professionaliseren,
 internationaliseren als middel voor 

beleidsontwikkeling. 

Taken: 

 internationalisering initiëren in scholen,
 teams enthousiasmeren: de extra dimensie 

en het belang helpen ontdekken en laten 
ervaren,

 tegelijk aan beleidsvoorbereiding doen,
 waar mogelijk internationalisering 

consolideren in de school.
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In de loop van het eerste jaar (2015-2016):
 verwerven van kennis mbt Europese 

projecten,
 zoeken naar mogelijkheden, 
 leggen van contacten, netwerking, …

Deelname: 
 3 contactseminaries, 
 partner in 5 projecten die werden ingediend, 

waaronder één zelf ontwikkeld KA1 project.

In mei en juni 2016 goedkeuring voor 3 
projecten: 
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Onze projecten in een notendop…

1. KA1 project 3(Inclusion)³= MUST³ 

Vanuit een dringende nood, op zoek naar 
“good practises” en inspiratie voor aan 
beleidsontwikkeling te doen: 
jobshadowing in Finland, Spanje, Portugal, 
Roemenië en Malta waar “Inclusief 
Onderwijs” al lang tot de traditie behoort. 
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Titel: 3(Inclusion)³= MUST³

Brede focus op: 
- Alle leerlingen met bijzondere noden 

(sociaal, mentaal, fysiek = 3).
- Alle echelons van de staff (leerkrachten, 

directeurs, scholengroep = 3).
- Alle niveaus van beleid (klas, school, 

scholengroep = 3).

http://onderwijsvooriedereen.blogspot.com.es/
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http://onderwijsvooriedereen.blogspot.com.es/

http://onderwijsvooriedereen.blogspot.com.es/
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2. TRIALOG
Een samenwerkingsverband tussen 5 instellingen 
uit 4 landen: Roemenië (coördinator), Italië, 
Duitsland en GO! Scholengroepen 1 en 23. 

Doel: een APP ontwikkelen voor stagebegeleiding. 
De lerende jongere, de leraar, de bedrijfsmentor in 
directe ‘dialoog’ tussen 3 partijen: TRIALOG dus. 

DRAFTversie folder:
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DRAFTversie folder

DRAFTversie APP:



24/05/2017

12

DRAFTversie APP:

3. Learn2live2gether
Een KA2 ‘school only’ project tussen BS 
Zwaluwnest Wachtebeke en CEIP Arcipreste de 
Hita de El Espinar (ESP). 
De focus ligt op sociale inclusie bij de 
allerkleinsten: kleuters tot 1ste leerjaar. 
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De coördinator van het project in Spanje verzorgt een blog: 
http://ceiparciprestedehi.wixsite.com/proyectos

‘t Zwaluwnest-team zorgt voor disseminatie : 
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Door die contacten en door die projecten…

… kwam voor enkele van onze scholen plots 
een buitenlandse bezoeker “uit de lucht” 
gevallen: 

Een buitenlandse leerkracht@home
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Een buitenlandse leerkracht@home 1:

Voor ons KA2 project ‘Learn2gether2live2gether’ 
bezochten 3 Spaanse collega’s onze BS Zwaluwnest te 
Wachtebeke. 

Zij wilden ook kennismaken met andere scholen… een 
uitstekende gelegenheid om een leerkracht@home te 
brengen.  

 Noellia (‘infant teacher’, kleuterleidster), 
 Marian (‘compensatoria’, taakleraar of 

leerlingbegeleider)
 Eladio (‘speech therapist’, LOGO)
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Slechts daags voordien aangekondigd… bezochten ze de 
BS Driesprong in Maldegem…

…waar een openklasdag voor ouders en grootouders liep 
in het thema ‘Globalisering’.

Overal werden de leerkrachten goed onthaald en 
participeerden ze
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Een grootouder, oud-collega en lid van de schoolraad, 
kwam de directeur feliciteren met het initiatief en maakte 
een praatje … in het Spaans!

In een klas zat een meisje met een Mexicaanse papa, 
Spaans spreken was geen probleem… 
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Het Spaans bezoek en het grootouderfeest 
haalden de lokale pers…

In de leefschool participeerden ze aan de creatieve les 
Frans, tot enthousiasme van de leerlingen.
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… en aan de Sherborne activiteit

In het MPI voelden de Spaanse collega’s zich in hun 
biotoop.
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Reacties
Van de directeur van De Driesprong

“Ik vond het héél fijn om de Spaanse bezoekers te 
ontvangen! Ook wij hebben genoten van deze extra 
aandacht! Er is niets leuker dan over de muren heen 
kijken, want er is nog zoveel te leren! 
Onze leerlingen spreken er vandaag nog over ….
Mag ik vragen om me enkele leuke foto’s door te sturen 
die je genomen hebt tijdens de rondgang. Ik had graag 
een extra rubriekje gemaakt op onze schoolwebsite.”

Van de directeur van ‘t Zwaluwnest

“Dear Noelia, Marian and Eladio

Wonderful ideas came up on our evaluation last Friday 
which I will discuss with my team. 
I learned a lot - even from schools I already know in my 
own Scholengroep – and I am sure you did too. “



24/05/2017

21

Een buitenlandse leerkracht@home 2:

Valteri-intituut, onze Finse partner uit het KA1 project 
vroeg of ze een team van twee mensen op 
jobshadowing mochten sturen: 
 Susanna Lähteenmäki, Consulting teacher
 Erja Kaakkuriniemi, Counselling therapist

Zij hadden een specifieke invalshoek: de omgang met 
CP (cerebrale parese) kinderen in een MPI.

Op hun vraag planden we -eerder onvoorzien- enkele 
andere bezoeken:
Een bezoek aan het waarborgteam
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Het gesprek verliep vlot en de taal vormde geen barrière. 

Bij het bezoek aan het waarborgteam vertelde Erja dat ze 
scholen ondersteunde, die tot 450 km van het Valteri 
instituut gevestigd waren. 
Ze was dan telkens voor twee dagen weg van huis: 

…verbazing bij de waarborgcoaches… 

Een bezoek aan het BUSO ‘t Vurstjen in Evergem waar 
een leerling zich in vlot Engels spontaan als tolk opwierp 
tot grote verbazing en vooral groot respect van zijn 
medeleerlingen... en zijn leerkracht:
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Een bezoek aan leefschool ‘t Droomschip in Eeklo, waar 
de kinderen -met hun Fins sprekende juf…- een 
telrijmpje hadden voorbereid:

Een bezoek aan onze Algemeen Directeur die voluit 
vragen had over ondermeer KiVa, maar bevestigd zag dat 
de Finse financiële mogelijkheden, de Vlaamse 
overschrijden. 
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Een bezoek aan BS De Zandloper in Zomergem waar een 
ontbijt met leerlingen gepland stond. Leerling Aster 
sprak een mondje Fins… en verbaasde iedereen…. 

Het groot aantal kinderen per klas, zelfs bij onze kleinste 
groepen, bleef Erja en Susanna verbazen…
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Bij directeur Daan van ‘Het klavertje Vier’ in Knesselare, 
waar de hoge graad van geletterdheid en de werkintensiteit
bij de kleuters ontzag wekte bij Erja en Susanna.

Reacties…
Na hun bezoek stuurden Erja en Susanna een aantal 
korte impressies, ondermeer: 

“We met personalized school heads, which were 
energetic, creative and believed in their own employees.” 

“Their vision and ideology was also reflected in everyday 
school life. We are happy if they felt our visit to be 
positive, as well as we do.”
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“Daan had gotten his school to work just fine. Literacy 
was thought systematically, every day and all children 
participated. This just made it unique.”

“Collaborative learning was interesting. Every student 
and the teacher was very involved in ideology.”

“Still we wonder how one teacher can control this 
amount of children in the class. We respect these 
teachers and their skills.”

Uiteraard kregen ook de schoolteams die hadden 
meegewerkt deze feedback van Erja en Susanna. 
Enkele reacties van hen: 

“Het was een plezier om jullie hier te ontvangen. Wat mij 
betreft, steeds welkom met al je buitenlandse bezoekers.”

“We hebben er duidelijk allemaal van genoten. Ik stuur 
jouw mail uiteraard door naar het ganse team. Zij 
hebben er mee voor gezorgd dat het een mooie dag is 
geworden.”
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In de leefschool bleven Erja en Susanna een hele ochtend 
en liepen ze van de ene klas naar de andere… 
Achteraf e-mailde Els, de juf die zich had ‘ontfermd’ over 
Erja en Susanna: 

“In dit concept is het voor ons zeker draagbaar lijkt mij, 
maar ik check het ook nog eens bij mijn collega's.” 

En ze voegde er aan toe: 
“Wat een evolutie voor onze scholengroep!”

Vaak vrezen leerkrachten op voorhand de communicatie 
in een andere taal… 
Ik kreeg achteraf bericht van een directeur: 

“De collega’s die ik zag en bezig hoorde hadden geen 
enkele moeite om uitleg te verschaffen of vragen te 
beantwoorden in het Engels. 
Hun enthousiasme en de interactie die ik zag geeft aan 
dat Internationaliseren in een school altijd wel op een of 
andere manier empowerend werkt en een zekere 
dynamiek op gang kan brengen.”
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In de toekomst:

Een Spaanse partner contacteerde me met de vraag of ik 
geen contacten had in verband met een 
schoolradioproject. 

Ons ‘Lerend Netwerk Internationalisering’ van het GO! 
verzamelt alle collega’s die werken rond 
internationalisering op scholengroepniveau.

De collega uit scholengroep Westhoek was meteen 
enthousiast en bood samenwerking aan met een school 
in Koksijde. 

Ze schreef: 
“Voor ons zou dit sowieso een zeer leerrijke ervaring zijn, 
ook al is het niet ‘ons project’. We helpen jullie er wel 
graag mee verder! De basisschool is heel enthousiast om 
hieraan eventueel mee te werken.
We hopen natuurlijk heel stiekem dat het ook ons eerste 
projectje binnen internationalisering wordt! ;-).”
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Conclusie:

Eigen ervaringen: steeds positief.
Zowel bij de bezoekers en de leerkrachten en leerlingen van 
de school.

Scholen vragen om hen bij gelegenheid ook eens te 
bezoeken.

Wat is er interessant aan?
Een opstap naar Internationalisering.

 enthousiasmeert, motiveert, stimuleert,
 soms ‘de eigen goede praktijk’ bevestigd zien/horen, 
 laat leerkrachten inzien dat Europa investeert in 

professionaliseren,
 versterkt niet enkel op professioneel vlak, ook op 

persoonlijk vlak,
 verruimt de visie,
 stimuleert creativiteit,
 kwaliteitsverhogend… door zichzelf in vraag te stellen,
 ... 
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Andere mogelijkheden voor een buitenlandse 
leerkracht@home? 

Niet echt een leerkracht… maar een Erasmus+ student 
www.esnbelgium.org

een leerkracht via
www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/o
pportunities.htm
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een leerkracht-in-opleiding via
www.erasmusintern.org

En natuurlijk… voor alle hulp en inspiratie:
https://www.epos-vlaanderen.be/
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