
Internationalisering 

in het basisonderwijs



Wat komt er aan bod?

• Waarom internationaliseren?

• Welke acties?

• Voor wie?

• Waar kan je terecht voor ondersteuning? 



Waarom internationaliseren



Waarom internationaliseren?

A destination is never a place, but a new 

way of looking at things (H. Miller)

- Levenservaring

- Openheid t.a.v. diversiteit

- VUCA wereld

- Uitwisseling → wereldburgerschap

- Iedereen “klant” – basisonderwijs als pionier

→ Epos is een hulpvaardige partner 



Welke acties en voor wie



Welke acties?
eTwinning

Online community voor scholen in Europa. Leerkrachten gebruiken
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.

- Europese middelen

- Voor alle Vlaamse scholen

- Online – geen subsidies, geen aanvraag

- Projecten en samenwerking

- KISS principe

- Meerwaarde voor leerlingen, leerkrachten en scholen

- Synergie met Buurklassen en Erasmus+







Welke acties?

Buurklassen

Onderwijsproject met klasuitwisselingen tussen Vlaamse

scholen en een school uit een buurland.

- Vlaamse middelen

- Voor alle Vlaamse scholen

- Subsidies aanvragen bij Epos

- Onderwijsproject voor 1 schooljaar

- Meerwaarde voor leerlingen, leerkrachten en scholen

- Synergie met eTwinning – Erasmus+



Welke acties?
Kernactie 1 

Individuele leermobiliteit

Mobiliteit in onderwijs en opleiding ondersteunen. Via individuele leermobiliteit

wordt een duurzaam effect beoogd op de deelnemers en de betrokken

organisaties.

- Europese middelen

- Voor alle Vlaamse scholen – personeel → BaO (*)

- Subsidies aanvragen via Epos

- Fysieke, transnationale uitwisseling
- A gaat kijken en leren bij B, C, …

- Meerwaarde voor leerkrachten/ personeel (deelnemers) en school

(betrokken organisaties) → BaO (*)

- Synergie met eTwinning – Buurklassen.



Welke acties?

JOB

SHADOWING

LES-

OPDRACHT

CURSUS CONFERENTIE



Welke acties?
Kernactie 2 

Strategische partnerschappen

Internationale samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en

verbetering van opleiding en onderwijs. Er wordt een duurzaam effect beoogd

op de betrokken personen (direct en indirect), de betrokken organisaties en

het beleidsstelsel waarin de acties plaatsvinden.

- Europese middelen

- Voor alle Vlaamse scholen → BaO (*)

- Subsidies aanvragen via Epos

- A, B, C, D, … samen
- Elkaar versterken, langdurige effecten

- Meerwaarde voor leerkrachten/ personeel (betrokken personen) en school 

(betrokken organisatie) en bv. koepel (beleidsstelsel) → BaO (*)

- Synergie met eTwinning, Buurklassen, KA1



Welke acties?

Kernactie 2 strategische partnerschappen
Innovatie

• Innovatieve producten en/of ideeën ontwikkelen

• Verspreidings- en benuttingsactiviteiten van bestaande en 

nieuwe producten of vernieuwende ideeën

• Toegevoegde waarde creëren

• Systeemimpact

• Gericht op bredere buitenwereld



Welke acties?

Kernactie 2 strategische partnerschappen
Goede praktijkvoorbeelden

• Netwerken vormen en versterken

• Vermogen om op transnationaal niveau te functioneren 

verbeteren

• Ideeën, praktijken en methoden delen en voorleggen. 

• Zichzelf en elkaar versterken

• Organisatie-impact

• Gericht op partnerschap



Welke acties?

Kernactie 2 strategische partnerschappen
School exchange partnerships

Uitwisselingsproject met leerlingen en personeel van de school
op maat van de school.

- Kleinschalige projecten met enkel scholen (2 tot 6)

- Geschikt voor nieuwelingen binnen Erasmus+

- Focus op mobiliteiten en eTwinning 

- Een toegankelijk aanvraagproces

- Beperkt budget 

- Leerlingen en personeel → short & long term 
mobiliteitsactiviteiten

Beleidskeuze Epos → budget KA2 SE = 60% (KA229) - 40% (KA201)



Welke acties?

Kernactie 2 strategische partnerschappen

…supporting innovation …supporting the exchange of good practices

(Alle domeinen ) (niet in HE)

“gewone” “school exchange” (SEP)

Min. 1 coördinator + 2 partners Min. 1 coördinator, 1 partner

Min. 3 verschillende Programmalanden Min. 2 verschillende 

Eender welke samenstelling qua betrokken organisaties Programmalanden
(dus ook scholen, zélfs alléén scholen!) Max. 6 scholen

Enkel scholen! 

Eén contract NA-coördinator Enkel Programmalanden

Subcontracten coördinator-partners Elke school contract met 
eigen NA



Waar kan je terecht voor 

ondersteuning



Waar kan je terecht?

Epos

• Nationaal Agentschap Erasmus+

• Ondersteuningsdienst 

van eTwinning in Vlaanderen

• Coördinatie van Buurklassen

• …



Waar kan je terecht?

Epos

– Inspiratiesessies → week 23 september

– Informatiesessies programma’s

– Schrijfsessies 

– Projectopzet & feedback

– Kick off

– Monitoring en ondersteuning tijdens het project

– Online sessies

– …



Waar kan je terecht?

Epos

• Voorbereidende bezoeken
• Verschillende oproepen → Buurklassen, KA1, KA2

• 2 – 5 dagen

• Online aanvraag

• Contact seminaries
• Ondersteuning bij deelname buitenlandse seminaries

• Eigen organisatie

– November 2019 in Vlaanderen → KA 229/ eTwinning



Waar kan je terecht?

Alden Biesen en Ryckevelde
• Beheerscontract met departement onderwijs en vorming

• Versterking van de Europese en internationale dimensie van 

het Vlaamse onderwijs

– Counselen op niveau van de aanvraag

– Vraaggestuurde informatieverstrekking

– Competentie ontwikkeling → toolbox

– Thematische peersessies i.s.m. Epos

– EPALE ambassadeur

Koepel, coördinator internationalisering,

directeur, collega, …



Waar kan je terecht?

Website epos-vlaanderen.be 
 

Nieuwsbrief epos-vlaanderen.be/nl/epos-nieuwsbrief  
 

 
facebook.com/eposvzw 
 

 
 

instagram.com/eposvzw 
 

 
twitter.com/eposvzw  

 


