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Focus op de toekomst
Centrum voor Volwassenenonderwijs Kisp – VTI, Aalst
20191BE02KA104060005
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Pedagogy and didactics

LANDEN
België (nl) en verder nog te bepalen

CONTACTGEGEVENS
Sint Annalaan 99
9300 Aalst
053/73 92 10
www.kisp.be
AnKatrien de Vlieger

PROJECT
Onze cursisten in het secundair volwassenenonderwijs, en dan 
vooral binnen de vakgroep Italiaans, hebben steeds meer behoefte 
aan nieuwe leermethoden.

De leerkrachten binnen de vakgroep Italiaans geven dan ook aan 
zich te willen professionaliseren om pedagogischdidactisch beter 
om te gaan met deze vraag.

Drie leerkrachten zullen tijdens een mobiliteit van één week naar 
Italië de vakgroep vertegenwoordigen. Hier zullen ze de meest 
recente leermethodes aanleren om woordenschat en grammatica 
over te brengen bij de cursisten. Op die manier worden ze 
geïnspireerd door goede praktijken en verschaffen ze inzicht om 
beter met deze leermethodes om te gaan.

We verwachten dan ook dat de leerkrachten hierdoor beter 
kunnen inspelen op een divers en kritisch doelpubliek en dit 
verder dissemineren. We nemen dit als school ook mee in ons 
jaaractieplan.

“ Onze docenten leren hier de meest recente 
leermethodes aan om woordenschat en 
grammatica over te brengen bij de cursisten.
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Naar een nieuwe toekomstgerichte pedagogische aanpak 
voor het volwassenenonderwijs
vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brussel
20191BE02KA104060011
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Pedagogy and didactics
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
ICT  new technologies  digital competences

LANDEN
België (nl), Estland Slovenië, Denemarken, Roemenië, 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden

CONTACTGEGEVENS
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02/507 06 81
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Tim Van Aken

PROJECT
Het volwassenenonderwijs is in volle transitie, zowel op regelgevend 
gebied als op vlak van profiel en behoeften van de lerenden. 
Qua regelgeving zijn het vooral de beslissing tot schaalvergroting 
en de invoer van een nieuw financieringsmechanisme die voor 
uitdagingen zorgen: er komen enkele nieuwe doelgroepen in beeld 
met specifieke behoeften en een bijhorend profiel.

“ We zien een sterk toenemende concurrentie 
van onlineinitiatieven die mee inspelen op de 
behoefte van levenslang en levensbreed leren.

Verder zien we ook een sterk toenemende concurrentie van 
onlineinitiatieven die mee inspelen op de behoefte van 
levenslang en levensbreed leren. De lerende wil steeds vaker 
plaats en tijdonafhankelijk bijleren. Het gebruik van ICT 
kan hier meerdere doelen dienen: via blended learning geeft 
men meer geïndividualiseerd les en speelt men in op de 
toenemende heterogeniteit in de klasgroep.

In bepaalde opleidingen zien we een steeds jonger wordend 
publiek. Generatieleerlingen hebben het tweedekansonderwijs 
ontdekt als parallelle weg voor het behalen van een diploma 
secundair onderwijs. Vaak hebben deze jongeren een ‘rugzak’ bij: 
gaande van een laag zelfbeeld tot negatieve leerervaringen.

Het gebruik van vernieuwende pedagogische methodes moet 
lesgevers handvatten aanreiken om met deze uitdagingen 
om te gaan. Via gamificatie en embodied learning willen we 
inzichten aanreiken aan onze lesgevers. Gamification speelt in 
op de motivatie van de lerende en embodied learning 
willen we invoeren om zowel op de motivatie als op het 
(vaak negatieve) zelfbeeld van lerenden in te spelen.

Met dit project willen we garanties inbouwen om 
het volwassenen onderwijs verder te versterken en 
ondersteunen bij de nieuwe uitdagingen om het zo 
futureproof te maken.
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Creëren van een productieve leeromgeving in volwassenenonderwijs
Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve, Brugge
20191BE02KA104060016
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Early School Leaving / combating failure in education
ICT  new technologies  digital competences

LANDEN
België (nl), Duitsland, Italië

CONTACTGEGEVENS
Nieuwstraat 5
8000 Brugge
050/44 02 44
www.cvosg.be
Joke Knockaert

PROJECT
CVOSG heeft zich de voorbije jaren geherprofileerd als kansen
onderwijs voor volwassenen; met nadruk op leren, integreren en 
kwalificeren. Dit leidde tot een nieuwe instroom van cursisten 
en meer diversiteit. De nood aan onderwijsvernieuwing nam 
daarmee sterk toe.

Op basis van een aantal vastgestelde verbeterpunten, zetten 
we daarom de volgende jaren in op innovatieve andragogische 
didactiek in functie van meer projectmatig onderwijs, het 
versterken van de digitale didactische competenties van 
leerkrachten en het opbouwen van coachingsvaardigheden in 
functie van het begeleiden van extra kwetsbare doelgroen.

Vorige Europese uitwisselingen zorgden voor een waterval aan 
onderwijsinnovatie en een mindshift bij veel leerkrachten. Het is dan 
ook de aanzet voor verdere onderwijskundige innovatie waarbij we 
nog meer inzetten op productief leren. Zo kunnen we de doorstroom 
van extra kwetsbare doelgroepen in de richting van een diploma en/
of de arbeidsmarkt nog beter realiseren.

Dit vergt niet alleen een inhoudelijke, maar ook didactische 
omschakeling waarbij we veel meer inzetten op Project Based 
Learning en Productief Leren. Ook de steeds belangrijkere rol 
van technologie vergt een didactische omwenteling waar veel 
leerkrachten zich nog onzeker in voelen. Daarom blijven we 
ook de komende jaren inzetten op het bevorderen van digitale 
deskundigheid, een kwaliteitsvolle ICTinfrastructuur en een 
aangepast software en digitaal leermiddelenbeleid.

Willen we de doorstroom van de kwetsbare groepen verder 
bevorderen en kwalitatieve uitstroom realiseren, zullen we nog meer 
moeten inzetten op coaching. De impact op leerkrachten is het 
grootst wanneer ze ervaringen met collega’s kunnen uitwisselen en 
delen in hun eigen team. Om dit nog te versterken, kiezen we voor 
duouitwisselingen met leerkrachten uit verschillende studiegebieden.

We plannen op zeventien maanden negen verschillende 
gestructureerde Europese trainingen en een jobshadowing, in totaal 
twintig mobiliteiten. Hiermee willen we niet alleen het agogisch 
vernieuwingsproces verder uitrollen, maar ook de internationale 
competenties van leerkrachten verder versterken.

“ Vorige Europese uitwisselingen zorgden voor 
een waterval aan onderwijsinnovatie en een 
mindshift bij veel leerkrachten.
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Coaching for Inclusive Growth
CVO Semper, Brussel
20191BE02KA104060020
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Inclusion – equity
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
International cooperation, international relations, 
development cooperation

LANDEN
België (nl), Italië, Tsjechië, Cyprus

CONTACTGEGEVENS
Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2 Gebouw D Lokaal 1.33
1050 Brussel
02/629 39 08
www.cvobec.be
Hans Harmen Smet

PROJECT
Het aantal cursisten is sterk toegenomen en het profiel is gewijzigd 
van hoofdzakelijk hoger opgeleiden naar meer werkzoekenden en 
tweedekansstudenten. We zijn daarom op zoek naar ondersteuning 
bij een slimme en inclusieve groei van onze organisatie. We 
identificeerden twee werkpunten: onderlinge samenwerkingsrelaties 
optimaliseren en collega’s en cursisten autonomie en kans tot 
zelfontplooiing geven om zo te groeien en professionaliseren. Ons 
einddoel is een blijvende kwalitatieve dienstverlening die inspeelt 
op de noden en helpt bij het vervullen van de rol die onze cursisten 
hebben in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

We volgen drie structured courses. De cursus Emotional Intelligence 
spitst zich toe op het versterken van het zelfbewustzijn, controleren 
van sterke emoties, uitbouwen van betere werkrelaties en sociale 
vaardigheden, het vermijden van conflicten, sterker leiderschap en 
kritisch denken, enz.

De cursus Resource Management leert ons onder andere over 
het versterken van het persoonlijke en professionele profiel, het 
ontwikkelen van essentiële competenties en attitudes, betere 
rekrutering en selectie van leerkrachten, levenslang bijscholen 
stimuleren aan de hand van leerstrategieën, genereren van 
gebruiksklare methodes, samenwerken met internationale 
collega’s, enz.

De derde cursus, Coaching and Mentoring, ten slotte biedt 
ons onder andere inzicht in de nieuwste trends in coaching en 
emotional intelligence, het beter begrijpen van het leerproces, de 
eigen emotionele intelligentie, inzicht in moeilijke situaties, enz.

Het einddoel is om elke cursist een volwaardige plaats te geven. 
We willen hen (talige) autonomie verschaffen en sterk inzetten op 
autonoom en levenslang leren. We zijn op zoek naar de vaardigheden 
en attitudes die voor een beter aansluitend onderwijs zorgen, dat in 
het teken staat van de noden en de rol van onze cursisten binnen de 
maatschappij en arbeidsmarkt.

Internationalisering is geïntegreerd in alle activiteiten van ons 
centrum en wordt verankerd aan de hand van drie ‘kanalen’: intervisie 
binnen onze organisatie, internationale leerpartnerschappen en 
wetenschappelijk onderzoek. Vandaar ook dat we de hierboven 
vermelde werkpunten benaderen vanuit een internationale context, 
aan de hand van een European Development Plan gedragen 
door Erasmus+.

“ We zijn op zoek naar de vaardigheden 
en attitudes die voor een beter aansluitend 
onderwijs zorgen.
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Leermethodes vreemdetalenonderwijs
GO! CVO Focus!, Lokeren
20191BE02KA104060023
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Teaching and learning of foreign languages
Pedagogy and didactics
New innovative curricula/educational methods/development of 
training courses

LANDEN
België (nl), Roemenië

CONTACTGEGEVENS
Groendreef 31
9160 Lokeren
09/348 38 45
www.leerstad.be
Els De Backer

PROJECT
Onze prioriteiten binnen het navormingsplan zetten nog meer in op 
digitale competentie, persoonlijke, sociale, lerenomteleren en 
burgerschapscompetenties. Wij streven blijvend naar de volgende 
doelstellingen.

Ten eerste het uptodate houden van de lesinhouden met oog 
voor technologische evoluties, innovatieve en nieuwe didactische 
strategieën. We streven naar een professioneel opleidingscentrum, 
communicatie en taakgericht taalonderwijs, competentiegericht 
lesgeven en evalueren en de doordachte invoer en evaluatie 
van werkplekleren. Ten tweede werken we naar een maximale 
leerwinst voor de cursisten door aandacht voor leerzorg en 
leerbegeleiding, actieve werkvormen voor laaggeschoolden, 
managementvaardigheden en differentiatie. Vervolgens willen we 
meer moderne leermiddelen gebruiken om de cursussen boeiend 
te maken, het accent te leggen op interactie en in te spelen op 
huidige ICTevoluties.

We zoeken naar aangepaste evaluatievormen door cursisten 
een sterke leeromgeving aan te bieden, met zinvolle feedback, 
positieve stimulansen en evaluatie in een open en eerlijke dialoog. 
Ten slotte gaan we voor kwaliteitszorg door het taalbeleid en ons 
kwaliteitszorgsysteem verder in te voeren.

In het kader van het ROK en de inspectie zetten we in op 
navormingen rond feedback, differentiatie, traject en 
studiebegeleiding en het implementeren van 21eeeuwse 
vaardigheden. We willen weten hoe scholen in het buitenland 
aan deze prioriteiten werken. We starten met één individuele 
leermobiliteit in het kader van persoonlijke, sociale, lerenom
teleren en burgerschapscompetenties en proberen de nodige 
contacten te leggen voor toekomstige projecten.

Met dit project willen we inzetten op de groeikansen van 
onze leerkrachten talen, op de sociale, lerenomteleren en 
burgerschapscompetenties. Meer bepaald op uptodate 
lesinhouden en een maximale leerwinst voor de cursisten, om de 
kwaliteit van onze taalopleidingen blijvend te garanderen in het 
kader van het ROK.

“ We willen meer moderne leermiddelen 
gebruiken om de cursussen boeiend te maken, 
het accent te leggen op interactie en in te 
spelen op huidige ICTevoluties.
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Professionalizing our staff
Centrum voor Volwassenenonderwijs Lethas, Brussel
20191BE02KA104060030
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Migrants’ issues
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)
Teaching and learning of foreign languages

LANDEN
België (nl), IJsland, Italië

CONTACTGEGEVENS
Verheydenstraat 39
1070 Brussel
02/520 05 72
www.lethas.be
Kristiaan De Nys

PROJECT
We willen dit jaar aan een kwaliteitsvol aanbod Nederlands voor 
hooggeschoolde anderstaligen werken. Er zijn heel wat strategieën 
die hooggeschoolde cursisten prikkelen en tot betere resultaten 
leiden. De Hogescholen in Finland hebben ons hier veel in te leren. 
We sturen een collega voor zestig dagen op jobshadowing om de 
specifieke aanpak in kaart te brengen, aan te leren en in de vingers 
te krijgen.

“ Er is nood aan uitgebreide kennis over de 
voor en nadelen van afstandsonderwijs, de 
opportuniteiten en eventuele valkuilen.

Een tweede zorg is de verantwoorde en kwaliteitsvolle uitbouw 
van afstandsonderwijs. Er is nood aan uitgebreide kennis over de 
voor en nadelen van afstandsonderwijs, de opportuniteiten en 
eventuele valkuilen. Ook hierover kunnen we veel leren van centra 
in Zweden, Denemarken, Noorwegen of Finland. Daarom sturen we 
een ICTvaardige leerkracht naar een van deze centra om er kennis 
te maken met de werking van afstandsonderwijs en er zestig 
dagen te werken met een elektronisch platform. Nadien willen we 
als centrum werk maken van een haalbaar kwalitatief aanbod 
via afstandsonderwijs.

Latent racisme en verborgen discriminerende maatregelen maken 
het leertraject voor sommige van onze cursisten behoorlijk lastig. 
Daarom willen we een hogere waakzaamheid aan de dag leggen en 
sturen we twee leerkrachten naar IJsland om er te leren omgaan 
met deze problematiek. Zo hopen we discriminerende problemen 
op te sporen en in de kiem te smoren.

Een laatste verzuchting van ons centrum ligt erin om onze 
cursisten meer holistisch te benaderen. Ze zijn meer dan mensen 
met leernoden en willen dan ook anders benaderd worden. Daarom 
sturen we twee leerkrachten op cursus in Firenze.

Leerstrategieën waarbij de motivatie wordt verhoogd en 
vervroegde uitval vermeden, zullen betere resultaten opleveren. 
Maar meer nog: de cursisten zullen zich meer als mens benaderd 
voelen. We willen ons dankzij deze cursus ook bekwamen in 
conflicthantering, wat ons ongetwijfeld van pas zal komen.
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Educating for Sustainable Futures
Act4Change, Gentbrugge
20191BE02KA104060035
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Inclusion – equity
Environment and climate change

LANDEN
Begië (nl), Spanje en verder nog te bepalen

CONTACTGEGEVENS
Kleemburg 57
9050 Gentbrugge
0472 96 75 33
www.act4change.be
Alex Swain

PROJECT
Act4Change ontstond om volwassen cursisten en potentiële leiders 
te ondersteunen in de transitie naar een milieuvriendelijk en sociaal 
rechtvaardige maatschappij. We doen dit deels door personen en 
groepen uit de sociale sector samen te brengen, opleiding aan 
te bieden rond vaardigheidstraining, persoonlijke empowerment, 
strategieontwikkeling, enz. Onze volwasseneneducatie moet echter 
zijn kwaliteit versterken en uitbreiden. We werken steeds vaker 
voorbij de doelgroep van 1830jarigen en beginnen sterkere 
banden met Europese organisaties te ontwikkelen.

Onze doelstellingen zijn de volgende. Ten eerste willen we de 
kwaliteit en innovatie in onze opleidingsvoorzieningen verbeteren, 
om cursisten te versterken die werken rond milieubescherming, 
integratie van migranten en sociale samenhang. Dit door betere 
pedagogische vaardigheden om te leren omgaan met diversiteit, 
inclusie en antionderdrukking. Daarnaast is er nood aan begrip 

en werkmiddelen om de veerkracht bij sociale bewegingen te 
versterken, opleidingsmogelijkheden om strategische ontwikkeling 
bij sociale bewegingen mogelijk te maken, zelfvertrouwen en 
ervaring in het aanbieden van opleidingen en interculturele en 
taalkundige vaardigheden.

Ten tweede willen we de organisatorische capaciteit en 
strategische ontwikkeling versterken. We zoeken ondersteuning 
voor inclusie, weerbaarheid, welbevinden en ontwikkeling van 
personeel en vrijwilligers. We zoeken samenwerking met Europese 
organisaties om goede praktijken uit te wisselen, we ontwikkelen 
interculturele en taalkundige vaardigheden en onderzoeken 
mogelijkheden tot betaald werk.

Ten slotte willen we een Europees netwerk en partnerschap 
uitwerken voor meer transnationale samenwerking. We sturen 
hiervoor twintig personeelsleden naar opleidingen in Spanje. Daar 
doen ze de nodige vaardigheden, zelfvertrouwen en ervaring op.

Hierdoor kunnen wij opleidingen aanbieden die zich richten op 
effectieve, duurzame organisatie, weerbaarheidstraining, enz. 
We vinden aansluiting en samenwerking met lokale groepen, 
ondersteunen hen met sterkere vaardigheden in organisatie
structuur, inclusieve en transparante besluitvorming, enz.

De innovatieve pedagogiek die we verkrijgen, geven we door in 
ons aanbod, wat onze leergemeenschap ten goede komt. Onze 
betere omgang met diversiteit en inclusie maakt het mogelijk 
opleidingsomgevingen te creëren die ook aantrekkelijk en geschikt 
zijn voor cursisten uit benadeelde groepen.

“ We willen een Europees netwerk en partner schap 
uitwerken voor meer transnationale samenwerking.
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Coaching trajectbegeleiders en leerkrachten ter bevordering van de kwaliteit 
samenwerking onderwijs arbeidsmarkt in functie van duale trajecten
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning, Brussel
20191BE02KA104060069
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Entrepreneurial learning  entrepreneurship education
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. 
school development)
ICT  new technologies  digital competences

LANDEN
België (nl), Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Boudewijnlaan 20/21
1000 Brussel
02/514 19 00
www.pov.be
Sarah Demulder

PROJECT
In ons Europees professionaliseringsplan zijn we vertrokken van 
het strategisch plan dat gebaseerd is op de vier ambities van 
het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: de kwaliteitsreferentie en 
partner zijn voor bedrijven en professionele organisaties, pionier 
zijn op het vlak van onderwijsinnovatie, leerlingen, studenten en 
cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen 
en een warme organisatie zijn.

“ We zetten in op nieuwe methodieken 
en opvolging van onderwijsexperts op 
internationaal niveau.

De langetermijndoelen van ons professionaliseringplan zijn ten 
eerste het versterken van samenwerking, zowel op Vlaams als 
Europees niveau, om de kwaliteitsreferentie en partner te blijven 
voor het bedrijfsleven en professionele organisaties met de focus 
op duaal leren. Ten tweede werken we aan een overkoepelend 
innovatiebeleid. We zetten in op nieuwe methodieken en opvolging 
van onderwijsexperts op internationaal niveau. Ten slotte willen we 
actief participeren aan internationale en lokale netwerken om het 
Europees burgerschap te blijven stimuleren.

Vanuit hun eigenheid en expertise willen we volop blijven inzetten 
op duaal leren. POV heeft een voorbeeldrol te vervullen in de 
ondersteuning van haar scholen en centra. Deze mobiliteiten bieden 
onze begeleiders de kans om expertise op te doen rond diverse 
thema’s in andere Europese landen. Tegelijkertijd biedt het de 
kans om internationale netwerken uit te bouwen en de scholen in 
contact te brengen met andere Europese projecten.

Resultaten van voorbije projecten zijn al goed 
zichtbaar en er blijft vraag naar ondersteuning. 
Dankzij de contacten uit het verleden en de 
mogelijke nieuwe samenwerkingen, stimuleren 
we onze scholen tot een open blik op vernieuwing 
en Europees burgerschap.

Daarom is dit Europees professionaliseringplan 
zo belangrijk voor onze begeleiders: de mobiliteiten 
zijn een hefboom om een brede en gekaderde 
ondersteuning te kunnen aanbieden in 
onze scholen.
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Erfgoed, participatie en dialoog: op zoek naar goede voorbeelden en vaardigheden
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel
20191BE02KA104060079
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Health and wellbeing

LANDEN
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland

CONTACTGEGEVENS
Priemstraat 51
1000 Brussel
02/213 10 60
https://faro.be/
Birgitte Geudens

PROJECT
In een snel veranderende wereld wordt de dialoog tussen erfgoed 
en de grote maatschappelijke uitdagingen steeds belangrijker. 
Het nieuwe Cultureelerfgoeddectreet (2017) noemt participatie 
dan ook een hoofdtaak van elke cultureelerfgoedorganisatie. 
Dit project onderzoekt hoe dialoog en participatie in de culturele 
erfgoedsector versterkt kunnen worden. Daarbij zijn een aantal 
vragen belangrijk.

“ Er vinden vijf jobshadowings plaats 
waarbij medewerkers een week meedraaien 
in toonaangevende erfgoedorganisaties en 
er handson vaardigheden leren.

Hoe kan de sector het gesprek aangaan over moeilijke kwesties 
als vluchtelingen, racisme of de klimaatcrisis? Wat is de impact 
van participatie en meerstemmigheid op het beheer van objecten? 
Hoe kan onze sector erfgoed, diversiteit en welbevinden verbinden? 
Kunnen we die dialoog tussen erfgoed en diversiteit ook zichtbaar 
maken in de scenografie van een tentoonstelling? Hoe betrekken 
we meer mensen bij het ontwikkelen van erfgoedprojecten? En 
vooral: hoe kunnen we professionals van binnen en buiten de 
erfgoedsector vormen om deze dialoog echt waar te maken en 
meerdere stemmen aan bod te laten komen?

We gaan op zoek naar goede voorbeelden, methodieken en 
vaardigheden die de dialoog verder kunnen versterken. Een 
meerdaagse reis naar Duitsland brengt hun expertise op dit 
vlak in kaart. Daarnaast vinden vijf jobshadowings plaats 
waarbij medewerkers een week meedraaien in toonaangevende 
erfgoedorganisaties en er handson vaardigheden leren.

Dit levert een grondige kennis en onmisbare vaardigheden op, die 
we inzetten om het cultureelerfgoedveld te ondersteunen. Naast 
blogs en artikels werken we ook aan handleidingen en workshops. 
Bovendien ontwikkelen we op basis van onze bezoeken een reis 
naar Duitsland voor onze achterban.

Dit project geeft het Vlaamse debat over dekolonisering, restitutie 
en participatie nieuwe impulsen. Het komt een grote groep mensen 
ten goede. Zij zullen meer kansen krijgen om met musea en andere 
erfgoedorganisaties in dialoog te gaan. Bovendien kunnen ze 
wegen op de selectie, het beheer en de enscenering van erfgoed in 
erfgoedorganisaties.
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Europese training voor gevorderden in interreligieuze, 
meertalige en interculturele bibliodrama
Het Leerke, Arendonk
20191BE02KA104060084
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Ethics, religion and philosophy (incl. Interreligious dialogue)
Creativity and culture

LANDEN
België (nl), Polen, Litouwen, Finland, Zweden

CONTACTGEGEVENS
Kerkstraat, 85
2370 Arendonk
0475 32 83 40
www.hetleerke.com
Agnes Bouwen

PROJECT
Wij zijn een vzw met enkel vrijwillige medewerkers die informeel 
vormings en begeleidingswerk biedt rond zingeving, rituelen 
en levensbeschouwelijke dialoog aan de hand van creatieve en 
speelse werkvormen. De belangrijkste werkmethode is bibliodrama. 
Dit is een interactieve manier om te werken met verhalen en de 
betekenis ervan te verkennen via drama en creatieve methodieken. 
Omdat zich inleven een wezenlijk onderdeel is, is de methodiek 
zeer geschikt om mensen te laten groeien in openheid voor andere 
levensovertuigingen.

Ons team zoekt extra vorming om met bibliodrama die inter culturele 
en interlevensbeschouwelijke ontmoeting te leren. In Vlaanderen 
bestaat deze vorming niet voor gevorderde begeleiders en trainers.

Met deze opleidingen willen we de professionaliteit rond zingeving met 
creatieve technieken en bibliodrama verbeteren, gevorderde opleiding 
geven tot meer kennis en ervaring in nonverbale methodieken, 
meer expertise ontwikkelen in het gericht trainen van nieuwe 
bibliodramabegeleiders en in het ontwerpen van gestructureerde 
leertrajecten, betere en aangepaste taalvaardigheden om ook in 
andere talen te kunnen werken en kennis maken met instellingen en 
professionals om mee samen te werken.

De vormingsactiviteiten bestaan uit een gespecialiseerde cursus 
voor bibliodramadocenten, een cursusweek rond specifieke korte 
werkvormen met speelse technieken, een jobshadowing en teacher 
assignment en deelname aan het Europees training Congres.

We leren onder andere door de theoretische achtergrond op 
voorhand grondig door te nemen, uit te werken en erop te 
reflecteren. We zetten projecten op in internationale teams in 
meertalige, multiculturele en interfaith context; er is intervisie, 
supervisie, het inoefenen in leersituaties, enz.

We geven op deze manier een nieuwe boost aan bibliodrama 
en werken zo aan de verjonging en professionalisering van ons 
team. We hebben meer tools om te werken in meertalige en 
multireligieuze contexten. We verstevigen onze competenties om 
speels verhaaldrama als tool in te zetten en versterken mee het 
Europese Bibliodrama Netwerk.

“ Met deze opleidingen willen we de 
professionaliteit rond zingeving met creatieve 
technieken en bibliodrama verbeteren.
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Glans met tweede kans
Het Perspectief Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, Gent
20191BE02KA104060087
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Pedagogy and didactics
Labour market issues incl. career guidance / youth unemployment
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België (nl), Cyprus, Slovenië, Italië, Frankrijk

CONTACTGEGEVENS
Henleykaai 83
9000 Gent
09/267 12 90
www.hetperspectief.net
Willem De Meyer

PROJECT
Met dit project willen we coördinatoren en lesgevers de 
mogelijkheid geven zich internationaal bij te scholen. We doen 
jobshadowing bij verschillende partners die al veel verder staan 
in het TKO. De partners zijn zo gekozen dat ze allemaal een 
verschillende specialiteit hebben binnen het TKO. Hierdoor worden 
de noden van Het Perspectief opgevuld en wordt er kwalitatiever 
lesgegeven. De verwachtingen van dit project zijn een betere 
structuur van ons departement AAV/TKO, meer instroom van 
cursisten die geen diploma hebben en gemotiveerdere en meer 
bevlogen lesgevers.

We willen het departement AAV/TKO verder uitbouwen en meer 
jongeren zonder diploma bereiken, zonder onderscheid te maken 
op basis van afkomst. Door dit project willen we deze kwetsbare 
groep de beste kansen geven in onze kennismaatschappij waar hun 
ITdiploma erg gegeerd is.

We willen met Europese partners ook in de toekomst goede contacten 
blijven behouden en hen verwelkomen in ons centrum voor een 
jobshadowing, maar ook nadenken over mogelijke nieuwe projecten.

Na dit project willen we de structuur van onze departementen AAV/
TKO verbeterd hebben, de lesgevers bijgeschoold hebben en meer 
cursisten de weg laten vinden naar het TKO. Een blijvende Europese 
samenwerking met Europese partners is de kers op de taart.

“ We willen met Europese partners ook in de 
toekomst goede contacten blijven behouden 
en hen verwelkomen in ons centrum voor 
een jobshadowing.
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Leren uit Europa: (Digitaal) leiderschap voor 
de gemeenten van morgen
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Brussel
20191BE02KA104060093
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
ICT  new technologies  digital competences
EU Citizenship, EU awareness and Democracy

LANDEN
België (nl), andere landen nog verder te bepalen

CONTACTGEGEVENS
Bischoffsheimlaan 18
1000 Brussel
02/211 55 00
www.vvsg.be
Bert Janssens

PROJECT
Dit project stelt ons in staat meer kennis en expertise te 
verwerven rond drie domeinen: digitalisering, bestuurskracht 
en Europeanisering.

Het uiteindelijke doel is bijdragen tot de Europeanisering van 
de lokale besturen. We willen bij onze medewerkers en leden een 
Europese reflex creëren, die bestaat uit het ten volle benutten van 
het Europees potentieel op vlak van: leren en inspireren van Europese 
gemeentelijke praktijken, reageren op EUregelgeving, sensibiliseren 
door Europa dichter bij de burger te brengen, zich te profileren met 
Vlaamse voorbeelden op EUnetwerken en EUfinanciering te 
gebruiken als hefboom voor het gemeentelijk beleid.

We willen dit bereiken door peerlearning tussen medewerkers 
en thematische Europese collega’s te stimuleren. Door eenzelfde 
taal te spreken tussen verenigingen met een gelijkaardige missie, 
kunnen deze geleerde lessen vertaald en aangepast worden aan 

de Vlaamse context. Het project beoogt daarom een vernieuwd 
opleidings en begeleidingsaanbod voor alle steden en gemeenten.

De leermobiliteit situeert zich op twee deelthema’s: digitale 
overheid en slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
enerzijds en bestuurskrachtversterking van gemeenten binnen een 
discussie van schaalgrootte anderzijds.

Binnen het eerste thema nemen de medewerkers Smart Cities en 
digitalisering deel aan de meest relevante conferenties. Bovendien 
volgen ze samen met de gemeentelijke leden van de werkgroep 
Smart Cities en leden van de commissie Digitaal Besturen een 
opleiding in Estland en Catalonië.

Voor het tweede deeldomein hanteren we een gelijkaardige aanpak. 
We willen ons begeleidingsen opleidingsaanbod naar recent 
gefusioneerde gemeenten of gemeenten die zullen volgen versterken 
door te leren van twee zusterverenigingen: KS uit Noorwegen en VNG 
uit Nederland. Onze directie neemt deel aan een op maat gemaakte 
opleiding. Ten slotte zal de jobshadowing van de coördinator 
Europa bij de Nederlandse en Zweedse collega’s gericht zijn op een 
versterkte visie op de Europeanisering van de VVSG.

We beogen een verbeterd en vernieuwd opleidings en begeleidings
aanbod. Tegelijk draagt het project bij tot de creatie van een Europese 
reflex bij onze medewerkers en een verdere Europeanisering van 
de lokale besturen. De impact zal te voelen zijn in een verbeterde 
dienstverlening van de Vlaamse lokale besturen.

“ Het uiteindelijke doel is bijdragen tot de 
Europeanisering van de lokale besturen; we 
willen bij onze medewerkers en leden een 
Europese reflex creëren.
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Bouwen aan de wetenschapscommunicatie van morgen: 
kick-off van een Europese missie
Spelenderwijzer vzw, Borgerhout
20191BE02KA104060144
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
International cooperation, international relations, 
development cooperation
Natural sciences

LANDEN
België (nl), Ierland

CONTACTGEGEVENS
Bloemistenstraat 42
2140 Borgerhout
0473 64 00 55
www.spelenderwijzer.be
Patrik Claes

PROJECT
Omdat wetenschapseducatie en communicatie (WeCom) 
baat heeft bij internationale samenwerking, willen we graag 
in uitwisseling gaan met andere Europese organisaties uit dit 
vakgebied. Vele WeComuitdagingen hebben immers nood aan 
een gezamenlijke aanpak. Daarom willen we leren van Europese 
experten en door samenwerking onze eigen kennis rond WeCom 
over deze thema’s verder uitdiepen en inzetten.

Met dit doel voor ogen willen we een van onze medewerkers naar 
het ‘Ecsite Congres’ in Kopenhagen sturen. Dit is de Europese 
organisatie van science centers en wetenschapscommunicatoren. 

Hier worden trainingen, workshops en lezingen over een bede 
waaier aan onderwerpen gegeven. Het biedt een overzicht van de 
huidige stand van zaken en kennis rond wetenschapscommunicatie.

Momenteel werken we vooral met wetenschapsshows en 
demo’s. Die zijn echter minder geschikt om een breed publiek te 
sensibiliseren rond de grote maatschappelijke thema’s. Op dit 
congres worden tal van methodieken en leervormen overlopen. 
Daarnaast zijn alle relevante Europese spelers op het vlak van 
WeCom aanwezig.

De opgedane kennis willen we verder verspreiden door wat we 
leerden in onze eigen navormingen toe te passen. Daarnaast hopen 
we dat we tussen de contacten met andere WeComorganisaties 
een of meerdere potentiële partners vinden. Vooral op het vlak van 
het integreren van de Arts in STEAMeducatie hebben we zelf wel 
enige expertise te bieden. Maar ook de aanpak van WeCom om 
maatschappelijke problemen aan te kaarten en een draagvlak te 
creëren voor oplossingen door de wetenschap is een terrein waarop 
we willen samenwerken.

“ Omdat wetenschapseducatie en 
communicatie baat heeft bij internationale 
samenwerking, willen we graag in uitwisseling 
gaan met andere Europese organisaties uit 
dit vakgebied.
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Lesgeven in Europese stedelijke context
Centrum voor Volwassenenonderwijs COOVI, Brussel
20191BE02KA104060157
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België (nl), België (fr), andere landen nog verder te bepalen

CONTACTGEGEVENS
Emile Grysonlaan 1
1070 Brussel
02/526 51 00
www.coovi.be/nl/volwassenenonderwijs
David De Freyne

PROJECT
CVO COOVI te Brussel is gelegen in de hoofdstad van Europa 
en weerspiegelt daarvan ook de multiculturele verscheidenheid. 
Handelend in een mondiale en steeds verder globaliserende 
omgeving en samenleving streven wij ernaar onze cursisten zo goed 
mogelijk voor te bereiden op een uitdagende en voor velen volledig 
nieuwe toekomst.

“ Met dit project willen we nieuwe technieken 
en methoden ontdekken die kunnen zorgen voor 
een betere lespraktijk aan anderstaligen.

De instroom van asielzoekers in Europa is al enige tijd voelbaar in 
onze scholen. Voornamelijk in het volwassenenonderwijs zien we 
een duidelijke stijging van cursisten die nog maar enkele maanden 
in België zijn. Door beperkte kennis van de onderwijstaal lopen 
deze mensen soms kansen mis op de arbeidsmarkt, maar ook in 
sociale contacten of in contacten met de onderwijsinstelling van 
de kinderen.

Met dit project willen we nieuwe technieken en methoden 
ontdekken die kunnen zorgen voor een betere lespraktijk aan 
anderstaligen. Zowel het lesgeven zelf, het cursusmateriaal, de 
evaluatie, het geven van feedback als de begeleiding op maat van 
de anderstalige komen aan bod in het onderzoek. Het breder veld 
van hulpverlening en officiële instanties in de partnerlanden wordt 
tevens van naderbij bekeken.
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Brussel Commonsstad
BRAL vzw - Stadsbeweging voor Brussel
20191BE02KA104060174
ILM – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Civic engagement / responsible citizenship
EU Citizenship, EU awareness and Democracy

LANDEN
België (nl), Italië

CONTACTGEGEVENS
Zaterdagplein 13
1000 Brussel
02/217 56 33
www.bral.brussels
Piet Van Meerbeek

PROJECT
Hoe kan een overheid commonsinitiatieven van burgers laten 
bloeien en niet belemmeren? BRAL wil leren hoe we de Brusselse 
context kunnen verbeteren. Dit project helpt ons om de Bologna
verordening aan het werk te zien. Die fungeert als een algemeen 
kader voor commons. Commoning is bijvoorbeeld het toeeigenen 
van braakliggende terreinen en ze omtoveren tot collectieve 
moestuinen. Burgers kunnen voorstellen indienen voor projecten die 
ze spontaan en vrijwillig ontwikkelen. De verordening staat toe om 
hen bevoegdheden, middelen en energie te geven. De verordening 
omkadert de projecten met specifieke overeenkomsten, 
Collaboration Pacts, tussen de burgers en openbaar bestuur 
met de voorwaarden van hun samenwerking. BRAL wil een aanzet 
geven om de regelgevende tekst uit Bologna te onderzoeken 
en te vertalen naar de Brusselse context.

BRAL vraagt zich af hoe de overheid hier best op inspeelt zonder 
zich te deresponsabiliseren. Het beleid moet durven zijn rol 
herdenken en partners met open vizier tegemoet treden. Via een 
uitwisseling met de lokale overheid en burgerinitiatieven in Bologna 
kunnen we goede praktijken tonen aan de betrokken partijen 
in Brussel.

BRAL wil haar stafleden ondersteunen bij het verwerven en 
ontwikkelen van basisvaardigheden en kerncompetenties om de 
sociaalpedagogische en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. 
Via jobshadowing willen we zien hoe de overheid en burgers 
omgaan met de implementatie van de Bologna Regulation. We 
leren hoe de overheid dit ontwikkelt en implementeert, verdiepen 
ons in hun manier van werken en bekijken welke vormen van 
participatie ze gebruiken. Daarnaast bezoeken we enkele 
collaboration pacts. Later zitten we ook samen met enkele 
onderzoekers uit het CoCity Lab Bologna. We bespreken onze 
opgedane kennis en bouwen zo aan onze kritische kijk op de 
samenwerking tussen overheid en burgers.

Na dit bezoek delen we onze kennis met de verschillende Brusselse 
actoren, van geëngageerde burgers tot de overheid. Dit zorgt 
ervoor dat de kennis in de verschillende lagen doorsijpelt.

“ Via een uitwisseling met de lokale overheid 
en burgerinitiatieven in Bologna kunnen we 
goede praktijken tonen aan de betrokken 
partijen in Brussel.
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Strategische 
partnerschappen 
in volwassenen-
educatie
KA204
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Planting languages - seeds of success
Foyer vzw, Sint-Jans-Molenbeek
20191BE02KA204060211
SP – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
Civic engagement / responsible citizenship

LANDEN
België (nl), Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Nederland

CONTACTGEGEVENS
Atelierstraat 25
1080 SintJansMolenbeek
02/411 74 95
www.foyer.be
Hilde De Smedt

PROJECT
Veel ouders voeden hun kind in een meertalige context op. Die context 
wordt steeds complexer: meer talen in een gezin, thuistalen worden 
geherdefinieerd in hun dagelijks gebruik en als cultureel referentie
kader, terwijl andere talen positieve of negatieve maatschappelijke 
druk voelen.

In dit proces zijn ouders de eerste lesgevers en hun basiskeuzes zijn 
daarom enorm belangrijk. We zijn er ons van bewust dat dit geen 
gemakkelijke keuzes zijn. We denken vooral aan sociaal benadeelde 
families: recente literatuur of andere bronnen zijn niet toegankelijk 
voor hen. Deze families hebben vaak een migratieachtergrond. Dit 
is verrijkend, maar elke generatie voelt en denkt ook anders over 
de thuis en integratietalen. Families met jonge kinderen moeten 
hun eigen creatieve aanpak hierin vinden en hun keuzes kunnen 
verantwoorden. Andere families zijn nog vluchteling, die moeten 
nog nadenken over hun taalkeuzes, aangezien ze hun leven van dag 
tot dag nog zien veranderen.

“ De deelnemende partners delen de nood aan 
een betere aanpak voor meertalige ouders.

Wij willen de taak op ons nemen om ouders toegankelijke middelen 
aan te bieden die het hen mogelijk maken hun eigen strategieën te 
ontwikkelen en die te communiceren naar de buitenwereld.

Een tweede doelgroep zijn de mensen in het werkveld. Jonge ouders 
komen in contact met professionals, vaak voor gezondheidszorg 
en opvoeding. Voor migranten in een moeilijke sociale situatie zijn 
deze contacten unieke kansen om hun taalonderwijs in de praktijk 
te brengen. Het is belangrijk dat ondersteuners hun inzicht in 
meertaligheid verbeteren. Vaak hebben zij wel bepaalde ideeën, 
maar worden zij ook geconfronteerd met druk vanuit bijvoorbeeld de 
bestaande taalwetgeving.

De deelnemende partners delen de nood aan een betere aanpak voor 
meertalige ouders. We zijn ervan overtuigd dat deze ouders hun kinderen 
kunnen ondersteunen en dat onze middelen hen helpen in het leerproces.

We ontwikkelen een monitoringproces met concrete ondersteunende 
middelen dat drie zaken aanpakt. Ten eerste willen we voor de 
ouders inzicht in de belangrijke aspecten van meertalige opvoeding. 
Dit resulteert in een film en taalportretten gebaseerd op diepte
interviews, literatuur en onze eigen ervaring. Ten tweede laten we deze 
jonge ouders reflecteren op hoe ze de gewonnen inzichten kunnen 
implementeren in hun eigen context. Hiervoor ontwikkelen we onder 
andere een brochure. Uiteindelijk kunnen de ouders hun keuzes en 
strategieën ook verwoorden naar anderen toe.

Tijdens het project betrekken we ouders en hun omgeving in een proces 
van bewustmaking over het onderwerp. Hulpverleners worden ingezet 
als ‘testers’ en in een reflectiegroep.

We mikken erop dat meer stakeholders families ondersteunen. Daarom 
concentreren we ons op professionals die reeds in contact staan met 
meertalige families. Ten slotte willen we de ouders ook inzetten als 
actieve supporters. Zo kunnen ze andere ouders en mensen in hun 
gemeenschap motiveren.
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Digital Education Among Roma Minorities In Schools
Media Actie Kuregem Stad, Brussel
20191BE02KA204060246
SP – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Romas and/or other minorities
Inclusion – equity
Early School Leaving / combating failure in education

LANDEN
België, Roemenië, Bulgarije
G. Moreaustraat 110
1070 Brussel
02/555 09 90
www.maksvzw.be
Veronique De Leener

PROJECT
Zestig laaggeschoolde cursisten uit benadeelde groepen en 
hun begeleiders behandelen onderwerpen rond sociale inclusie: 
we geven de voorrang aan acties die Romaouders helpen en 
– met innovatieve en geïntegreerde aanpak – gelijkheid, niet
discriminatie en sociale inclusie van Romaburgers ondersteunen 
met digitaal onderwijs.

In dit project willen we de ontwikkeling van sociale, burgerlijke 
en interculturele competenties mogelijk maken en discriminatie, 
uitsluiting, racisme, pesten en geweld tegengaan. We maken succes 
voor alle cursisten mogelijk door onder andere samenwerking 
tussen scholen, Romafamilies en stakeholders, de transitie tussen 
de verschillende opleidingsstadia te verbeteren, netwerken tussen 
families en scholen te versterken en het verbeteren van evaluatie en 
kwaliteitsverzekering, vertaald naar persoonlijke digitale verhalen.

“ Op het einde van het project hebben 
we minstens vijftig digitale verhalen die de 
moeilijkheden van Romaouders aantonen, 
gemaakt door de volwassen cursisten.

De hoofddoelstelling van die digitale verhalen is de belangen
behartiging van Roma. Met dit project willen we burgerlijk 
engagement ontwikkelen en laaggeschoolde cursisten een weg 
bieden om hun vaardigheden nodig voor tewerkstelling te verhogen. 
De methodologie zal ook opleiders helpen dergelijke processen op 
te starten in hun leergroepen.

Op het einde van het project hebben we minstens vijftig digitale 
verhalen die de moeilijkheden van Romaouders aantonen, 
gemaakt door de volwassen cursisten en vijftig verhalen gemaakt 
door volwassenen elders in Europa. Ze illustreren het recht van 
Romaminderheden op een normaal leven door voor zichzelf te leren 
spreken en hun recht als ouders na te vragen. 

In de beschreven methodologie voorzien we een photolanguage 
set gemaakt om de volwassen cursisten aan te zetten na te 
denken over mensenrechten en we voorzien handleidingen en 
achtergrondinfo voor opleiders die de methode in hun dagelijkse 
praktijk willen toepassen.
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Merging Refugee Educators Competences and Skills
UC Limburg, Diepenbeek
20191BE02KA204060226
SP – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Integration of refugees
Social entrepreneurship / social innovation
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
België, Italië, Roemenië, Slovenië, Frankrijk, Finland

CONTACTGEGEVENS
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B Bus 1
3590 Diepenbeek
011/18 00 00
www.ucll.be
Patricia Huion

PROJECT
Dit project verzamelt goede praktijken rond integratie van 
vluchtelingopleiders (vluchtelingen met een educatieve 
achtergrond in hun thuisland) in het land van bestemming door 
educatief ondernemerschap. Samen met gastlandleerkrachten 
zetten ze communities of practice (CoPs) op om crossculturele 
inhoud, pedagogische aanpak en socioemotionele antwoorden 
te ontwikkelen. Deze CoPs werken in een gemende methode 
van cocreatie, dekolonisatie, actionlearning en een ‘whole 
learner’ aanpak.

Op een tweede niveau cocreëren we een digitaal beoordelings
document dat reflecteert op de culturele integriteit en competenties 
van een organisatorisch, individueel en interactioneel niveau, 
een beleidstekst die de toegevoegde waarde van vluchteling
leerkrachten aangeeft en inservice leerkrachtenopleidingen voor 
vluchtelingen. Op die manier gebruiken we de vaardigheden van 
vluchtelingen met een educatieve achtergrond op weg naar nieuwe 
werkgelegenheid, met een middenweg tussen de cultuur van het 
thuisland en de pedagogische aanpak van het land van bestemming. 
Dat kan als vrijwilliger, coteacher, leerkracht, content developer 
of raadgever.

Het project biedt ook een inservice training voor leerkrachten 
die lesgeven aan vluchtelingen. We linken sociale ondernemers met 
Ngo’s en educatieve instellingen die een uitgebreid netwerk van 
vluchtelingen delen. 

“ We gebruiken de vaardigheden van 
vluchtelingen met een educatieve achtergrond 
op weg naar nieuwe werkgelegenheid.
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Valorising Employment for People with Disability
MPC Sint Franciscus vzw, Roosdaal
20191BE02KA204060342
SP – Volwasseneneducatie

THEMA’S
Inclusion – equity
Disabilities  special needs
Access for disadvantaged

LANDEN
België, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Italië

CONTACTGEGEVENS
Lostraat 175
1760 Roosdaal
053/64 66 66
www.mpcsintfranciscus.be
Ann De Winter

PROJECT
We merken recent meer en meer vragen van de burger
maatschappij over de toegevoegde waarde van mensen met 
intellectuele beperkingen. Uit strikt economisch oogpunt worden 
zij eerder als last gezien. De vraag die rijst is dan: ‘welke bijdrage 
kan een persoon met een intellectuele beperking leveren aan 
de gemeenschap?’ Dit slaat op alle vormen van betaald of 
vrijwillig werk. Welke sociale rol kunnen zij hebben? Welke rol 
spelen professionals hierin?

In onze activiteiten, als dienstverlener en lid van Europese 
netwerken, merken we dat in verschillende landen nieuwe inclusie
praktijken en vormen van tewerkstelling opduiken. Deze voorzien 
verschillende mogelijkheden om aan de noden en verwachtingen 
van mensen met een beperking te voldoen.

In dit project willen we deze praktijken beter bekijken, ze 
onderzoeken en de sleutelelementen tot succes bepalen.

De doelstelling is die elementen en praktijken bepalen die 
de professionele integratie van mensen met een intellectiele 
beperking mogelijk maken: good practices identificeren, ze samen 
onderzoeken en de elementen voor succes bepalen, maar ook de 
obstakels die tewerkstelling verhinderen aanduiden.

Verder geloven we dat deze actie de kans kan zijn om het netwerk 
rond het onderwerp tewerkstelling, vrijwillig werk, engagement en 
sociale rollen te versterken.

Concreet willen we door dit project de vaardigheden van 
professionals die werken met mensen met een intellectuele 
beperking versterken, nieuwe vaardigheden ontwikkelen voor 
mensen met een intellectuele beperking en een overzicht krijgen van 
nieuwe vormen van inclusie en tewerkstelling. Daarnaast willen we 
goede praktijken en succesfactoren identificeren en analyseren om 
de rol van de dienstverlener bij de tewerkstelling te verbeteren en het 
netwerk van organisaties en dienstverleners die zich bezighouden 
met sociale inclusie van mensen met een beperking versterken.

“ De doelstelling is die elementen en praktijken 
bepalen die de professionele integratie van 
mensen met een intellectiele beperking 
mogelijk maken.
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A
Access for disadvantaged  023

C
Civic engagement / responsible 
citizenship 018, 020
Creativity and culture  013
Cultural heritage/European Year of 
Cultural Heritage  012, 017

D
Disabilities  special needs  023

E
Early School Leaving / combating failure 
in education  006, 014, 021
Entrepreneurial learning  entrepreneurship 
education  011
Environment and climate change  010
Ethics, religion and philosophy (incl. 
Interreligious dialogue)  013
EU Citizenship, EU awareness and 
Democracy  015, 017, 018

H
Health and wellbeing  012

I
ICT  new technologies  digital 
competences  005, 006, 011, 015
Inclusion – equity  007, 010, 021, 023
Integration of refugees  022
Intercultural/intergenerational education 
and (lifelong)learning  007, 012, 013, 
017, 020, 022
International cooperation, international 
relations, development cooperation  
007, 016

L
Labour market issues incl. career 
guidance / youth unemployment  014

M
Migrants’ issues  009

N
Natural sciences  016
New innovative curricula/educational 
methods/development of training 
courses 005, 006, 008, 010, 015, 016

P
Pedagogy and didactics  004, 005, 
008, 014

Q
Quality Improvement Institutions and/
or methods (incl. school development)  
009, 011

R
Romas and/or other minorities  021

S
Social entrepreneurship / social 
innovation  022

T
Teaching and learning of foreign 
languages  004, 008, 009
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Woordenlijst1

De cursieve woorden in deze woordenlijst verwijzen naar andere termen die in deze woordenlijst zijn opgenomen.

Charter
Een charter is een kwaliteitsster die een ervaren organisatie 
ontvangt. Hiermee kan het op een vereenvoudigde manier 
gegarandeerd aan mobiliteiten/mobiliteitsprojecten doen.

Consortium
Een consortium bestaat uit verschillende organisaties die 
de krachten bundelen en onder één gemeenschappelijke 
aanvraag samen een projectdossier indienen. De organisatie 
die het geheel trekt (de consortium coördinator), neemt een 
leidende/coördinerende functie en verwerkt het merendeel 
van de administratie.

Domeinen
Voor Erasmus+ onderwijs bestaan er vier domeinen.

Voor individuele leermobiliteiten (KA1-projecten) kan enkel 
het type organisatie dat onderwijs aanbiedt binnen dat 
domein een project indienen.

Voor strategische partnerschappen (KA2-projecten) kan 
elk type organisatie een project indienen, zolang het impact 
heeft op het gekozen domein.

Aanvragen vertrekken steeds vanuit een organisatie, nooit 
vanuit individuen.

— Schoolonderwijs of School Education
Onder schoolonderwijs verstaan we:

•  alle scholen voor basis of secundair onderwijs (inclusief 
BuSo en BuBao), centra voor deeltijds beroepssecundair 
onderwijs en centra voor vorming van zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen, erkend, gefinancierd 
of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, en 
geregistreerd op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  de Europese Scholen gevestigd op het grondgebied van het 
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— Beroepsonderwijs en opleiding of Vocational Education 
and Training (VET)
Onder beroepsonderwijs en opleiding verstaan we:

•  alle organisaties van het initiële beroepsonderwijs en opleiding, 
ook deeltijdse systemen. Met andere woorden: alle scholen 
voor secundair onderwijs TSO en BSO, centra voor deeltijds 
beroepssecundair onderwijs (inclusief HBO5), duaal leren, 
tweedekansonderwijs (indien beroepsgericht) en centra 
voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd 
door de Vlaamse gemeenschap, en geregistreerd op  
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  alle organisaties die beroepsgerichte vorming geven aan 
volwassenen.

1 Uitgebreide woordenlijst: https://www.eposvlaanderen.be/nl/erasmuswoordenlijst
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— Hoger Onderwijs of Higher Education
Onder Hoger Onderwijs verstaan we elke Vlaamse hoger 
onderwijsinstelling (universiteiten en hogescholen). Alle Vlaamse 
universiteiten en hogescholen die aan Erasmus+ deelnemen 
zijn houder van het ‘Europees Charter voor Hoger Onderwijs’. 
Dit charter garandeert dat de instelling voldoet aan alle 
kwaliteitsprincipes die het Erasmus+ programma vooropstelt.

Studenten kunnen in het buitenland gaan studeren en/of stage 
lopen. Personeel van instellingen voor hoger onderwijs kunnen 
naar een ander land in het kader van hun professionalisering 
en/of onderwijsopdracht. Dit kan zowel binnen Europa (de 
programmalanden) als buiten Europa (de partnerlanden).

— Volwasseneneducatie of Adult Education
Onder volwasseneneducatie verstaan we alle niet beroepsgerichte 
vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 jaar) die geen les meer 
volgen in het initiële secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan 
om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat 
(CVO, TKO, CBE, DKO…), maar ook om nonformele vorming 
zonder officiële certificaten of diploma’s (zoals aangeboden in 
bibliotheken, musea, cultuurcentra, socioculturele organisaties…).

Job shadowing
Een job shadowing is een observatieperiode in een buitenlandse 
organisatie, waar je een tijdje meedraait om bij te leren.

Kernactie 1 (KA1)
In een KA1project doen personeelsleden (dit kan in alle domeinen) 
of lerenden (dit kan enkel in beroepsonderwijs en -opleiding en 
hoger onderwijs) een mobiliteit naar een ander programmaland. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. 

Het gaat over een individuele leermobiliteit, er wordt dus 
voornamelijk vanuit een Vlaamse organisatie uitgestuurd. 

Wat houdt dit nu concreet in?
Met een KA1project zoek je een antwoord op de (leer)noden van 
je eigen organisatie. Lerenden doen een buitenlandse studieperiode 
of stage en/of medewerkers volgen een cursus, nemen deel aan 
een conferentie (dit kan niet voor beroepsonderwijs en -opleiding), 
doen een jobshadowing of lesopdracht in een andere school 
of organisatie. 

Kernactie 2 (KA2)
In een KA2project werken drie tot tien scholen of organisaties uit 
verschillende programmalanden samen rond een onderwijsthema. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. Dat thema 
vertrekt vanuit een bewuste beleidskeuze, met de bedoeling de 
kwaliteit van het onderwijs te versterken. De activiteiten kunnen 
zowel bedoeld zijn voor lerenden als voor medewerkers en externen 
betrokken bij de organisatie.

Wat houdt dit concreet in?
We noemen dit officieel ‘strategische partnerschappen voor 
samenwerking of innovatie’ omdat het effect moet hebben dat 
blijft bestaan na het project en moet bijdragen tot de ontwikkeling 
van de deelnemende organisaties. De projecten moeten relevant 
zijn: een musthave en geen nicetohave! 

De Europese Commissie stelt voor KA2 een aantal prioriteiten 
op waarbinnen je project moet passen om goedgekeurd te 
kunnen worden.  

Elke school of organisatie die met een KA2project een bijdrage 
levert tot een van de vier domeinen, kan een KA2aanvaag indienen. 
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Kernactie 229
In een KA229project werken twee tot zes scholen uit verschillende 
programmalanden samen. Enkel scholen uit het basis en secundair 
onderwijs kunnen een KA229 projectaanvraag indienen.

Wat houdt dit concreet in?
Net als bij KA2 vertrekt het project vanuit een beleidskeuze en 
de bedoeling om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. De 
activiteiten kunnen bedoeld zijn voor leerlingen en schoolpersoneel. 
Leerlingen kunnen elkaar over de grenzen heen ontmoeten 
tijdens een klasuitwisseling, personeel kan elkaar ontmoeten voor 
specifieke onderwijsactiviteiten. 

Ook deze projecten moeten een blijvend effect hebben en bijdragen 
tot de ontwikkeling van de school. Het is een laagdrempelig 
type samenwerking met een vereenvoudigde budgetverdeling 
en administratie. 

Mobiliteit
Een mobiliteit is de internationale activiteit die je doet in het kader 
van een internationaal project (dit kan een stage, cursus, workshop, 
projectmeeting, klasuitwisseling … zijn).

Organiserende organisatie of coördinator
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partner-
organisaties in andere landen, om er individuen naar uit te sturen 
(mobiliteit) of ermee samen te werken (partnerschap).

Partnerorganisatie
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partners in 
andere landen, om er individuen naar uit te sturen (mobiliteit) 
of ermee samen te werken (partnerschap).

Programmaland
Er zijn 34 vaste Erasmus+ landen: de zogenaamde 
programmalanden. Dit zijn de 27 lidstaten van de Europese 
Unie + het Verenigd Koninkrijk onder voorwaarden en zes 
nietEUlanden (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, 
Servië en Republiek NoordMacedonië). Deze 34 landen vormen 
de basis voor mobiliteitsprojecten. In een KA229-project kan 
alleen met programmalanden samengewerkt worden.

Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen 
of uitwisselingen gedaan worden met andere landen: de 
zogenaamde partnerlanden. 

Partnerland
Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen of 
uitwisselingen gedaan worden met andere landen dan de vaste 
programmalanden: de zogenaamde partnerlanden.
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