Informatiefiche

Een “ERASMUS+ Assistent” bij jou op school?

In Comenius onder het “Leven Lang Leren Programma” (2007-2013) konden
scholen een aanvraag doen om 3-10 maand een “Comenius Assistent” te
ontvangen op school, een leerkracht-in-opleiding uit een andere Europees land.
In Erasmus+ werkt het anders (je kan – of beter: moet – geen aanvraag meer
doen) maar de mogelijkheden zijn er wel! En het zijn er eigenlijk méér: je kan
zowel een toekomstige leerkracht als iemand die effectief al lesgeeft ontvangen,
of een buitenlandse Erasmusstudent die momenteel in België verblijft.

Ontvang een buitenlandse leerkracht via de School Education Gateway
Om te beginnen is er sinds 2015 de “School Education Gateway”, het Europees
platform voor schoolonderwijs. Naast de vele andere mogelijkheden die het
platform biedt (het bevat onder meer een internationale cursusdatabase) kan je
er aangeven dat je school geïnteresseerd is om een buitenlandse leerkracht te
ontvangen via een “jobshadowing” of een “long term or short term teacher
assignment”.
Hoe? Ga naar http://www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/index.htm, klik
rechtsboven op “inloggen/registreren”. Registreer je en geef aan welke
“jobshadowing”-gelegenheid je wil aanbieden. Iemand die op zoek is naar zo’n
“jobshadowing”-aanbod,
gaat
zelf
naar
de
“tools”,
kiest
“mobiliteitsmogelijkheden” en geeft dan de nodige zoektermen in en kan dan
op jouw aanbod uitkomen. Dan zal hij/zij waarschijnlijk rechtstreeks contact met
je opnemen.
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Ontvang een buitenlandse leerkracht-in-opleiding
Een tweede tool is de site http://erasmusintern.org (“waar stagiairs en stageaanbieders elkaar ontmoeten”). Deze site is ontworpen voor hogeschool- of
universiteitsstudenten die in het kader van Erasmus+ op zoek zijn naar een
stageplaats tijdens of tot een jaar na hun studies. Deze stages kunnen in alle
takken van de economische bedrijvigheid plaatsvinden, maar dus ook in het
onderwijs. Zowel de stageplaatsen als degenen die een stageplaats zoeken
kunnen opgezocht worden.
Hoe? Je kan op zoek gaan naar een kandidaat-stagiair met het juiste profiel via
de knop “interns” bovenaan. Je kan ook je stage-aanbod bekend maken zodat
àndere kandidaten jouw aanbod kunnen vinden. Dan start je best op de pagina
met de veel gestelde vragen (http://erasmusintern.org/content/faq) en je drukt
op de knop “offering an internship”, waarna je verder de instructies volgt.

Ontvang een Erasmusstudent uit het buitenland
Tot slot is er nog “Erasmus in Schools”, een project van ESN (Erasmus Student
Network) België. Via “Erasmus in Schools” kan je een Erasmusstudent die
momenteel in ons land verblijft op je school uitnodigen. Wat hij/zij precies komt
doen (een uurtje lesgeven of zijn/haar land, iets doen in een project,…) kan je
onderling afspreken.
Hoe? Stuur een email naar belgium@esn.org als je geïnteresseerd bent in
“Erasmus in Schools”.
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