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Waarom internationaal leren?

● PO-beleid: professionele ontwikkeling breed opvatten: op 

verschillende manieren, verschillende plaatsen

● beleidsplan 2018-23: internationaal leren als deel van PO

● ontwikkelcyclus: eigen praktijk vanop afstand bekijken brengt iets 

teweeg



Waarom internationaal leren?



Historiek

● 2009-11: Grundtvig-leerpartnerschap PAR-TEA over samenwerking 

basisschool-ouder

● 2014: Grundtvigcursussen (themajaar laaggeletterdheid)

● 2015: eerste stappen naar Erasmus+ KA1

● 2016-18: project Er+ KA1 ‘Geletterdheid verhogen = kansen 

verhogen’

● 2018-20: project Er+ KA1 ‘Bridging the key skills gap’

● 2020-23: project Er+ KA1 ‘Literacies for life’

● 2022-24: project Er+ KA2 ‘Together Strong in Languages’

● + participatie Er+-projecten Netwerk Ligo



Historiek



Van ad hoc-initiatieven naar beleid



Historiek



Praktisch-organisatorisch

Vooraf:

● infosessies Epos

● bevraging collega’s (brainstorm)

● geen werkgroep, PO-verantwoordelijke trekt volledig - wel 

regelmatig terugkoppeling staf en geïnteresseerde collega’s

● partners zoeken via Epale en vroegere contacten

● draft aanvraagdossier, feedback van staf, betrokken collega’s, Epos

● aanvraag ingediend, 4x goedgekeurd



Praktisch-organisatorisch

Tijdens (KA1-projecten):

● verantwoordelijke PO coördineert

● website PO, infosessies, kader voor deelname, selectie kandidaten

● draaiboek, wordt geïndividualiseerd per mobiliteit

● regelmatige bijeenkomsten medewerker(s) - verantwoordelijke

● af en toe intervisie met alle medewerkers die internationaal gaan

● disseminatie en transfer: binnen eigen vakwerkgroep tijdens 

vergaderingen; aan grote groep via site, nieuwsbrief, presentaties, 

begeleiding van intervisiegroepjes tijdens personeelsvergaderingen; 

extern: Epale e-zine

● internationalisation@home: partners onthalen

https://sites.google.com/brusselleer.be/site-po/internationalisering






Een succesverhaal

Jobshadowing HS Rotterdam jan-feb 2019

● aanleiding: contact met docente uit lerarenopleiding

● project ‘Thuis in taal’ ivm laaggeletterde ouders en taalstimulering 

leren kennen

● schoolbezoek + lezing in Brussel georganiseerd

● pilootproject ‘Welkom in de klas’

● jobshadowing van een maand in Rotterdam

● duurzame samenwerking, bezoek organisaties Rotterdam 4 juli, 

deelname studiedag, input rond meertaligheid, artikel Klasse

● vervolg KA1 mei-juni 2022 + KA2 ‘Together Strong in Languages’

https://www.klasse.be/182423/taalstimulerende-activiteiten-voor-kleuters-en-ouders/


KA2 ‘Together Strong in 
Languages’ - startbijeenkomst 
11-13 mei 22

https://sites.google.com/brusselleer.be/together-strong-in-languages/homepage


Eigen ervaring Erasmus Finland 

- Link website

- persoonlijke ontwikkeling als lesgever 
basiseducatie

- meerwaarde voor de organisatie: trajecten 
Nederlands naar werk

https://sites.google.com/brusselleer.be/ka1-gaby-en-hanne/homepage


Uitdagingen

● werkgroep internationalisering voor meer draagvlak

● hele team betrekken

● samenhang tussen mobiliteiten bij KA1

● goede partners vinden



https://sites.google.com/brusselleer.be/zweden/homepage
https://sites.google.com/brusselleer.be/ka1-gaby-en-hanne/homepage
https://sites.google.com/brusselleer.be/erasmus-madrid/homepage

