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Het jaar is weer omgevlogen! We hadden het als programmadeelnemers en als Nationale Agentschappen niet 
alleen druk met de ‘gewone’ werkzaamheden rond Erasmus+. In het primair en voortgezet onderwijs kwam er een 
nieuwe vorm van partnerschappen. In het mbo leerden we de lessen van drie jaar kwaliteitscharters. In het hoger 
onderwijs gingen we samen naar de Balkan om nieuwe partners te vinden. En in de jeugdsector ging het European 
Solidarity Corps van start. Het budget groeide weer flink, vooral voor het primair en voortgezet onderwijs en de 
volwasseneneducatie, en samen slaagden we er in dat budget goed te benutten. 

We bespraken hoe we Erasmus+ nog inclusiever kunnen maken. Hoe we het programma kunnen gebruiken voor 
verdere professionalisering van het onderwijsveld. Hoe het een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het 
jongerenwerk. En dan waren er ook nog talloze besprekingen in Den Haag en Brussel over het nieuwe programma 
Erasmus+ voor de periode 2021-2027. Kortom: het was veel, maar het was ook mooi! We kunnen met tevredenheid 
terugkijken op 2018 en blikken vol vertrouwen vooruit naar 2019. 

Ter inspiratie voor dat nieuwe jaar geven we in dit beeldjaarverslag een indruk van wat voor soort activiteiten er in 
het afgelopen jaar in het kader van Erasmus+ plaatsvonden. En natuurlijk: wat die hebben bijgedragen aan onder 
andere persoonlijke en professionele ontwikkeling, het vergroten van sociale participatie en het gevoel van Europees 
burgerschap. ‘Changing lives, opening minds’ blijft een passende slogan voor het programma Erasmus+!

Voorwoord

Lem van Eupen
Director Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs & Training

Jojanneke de Waal
Hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+
Jeugd en European Solidarity Corps
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Impact
Het is belangrijk dat de projecten van Erasmus+ zoveel mogelijk effect hebben 

en zo goed mogelijk slagen. Daarom besteden de Nationale Agentschappen 

Erasmus+ veel aandacht aan wat we impact noemen.

De impacttool
Het werken aan impact vereist een 

inspanning van zowel de Nationale 

Agentschappen Erasmus+ als van 

uitvoerders. Het vereist ook vaardigheden 

die niet altijd vanzelfsprekend binnen 

organisaties aanwezig zijn. Om uitvoerders 

te ondersteunen, ontwikkelden de 

Nationale Agentschappen in 2018 een 

online tool. Kijk voor meer info op: 

https://impacttool.erasmusplus.nl 
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De impact van Erasmus+ op studenten
De belangrijkste opbrengsten voor studenten zijn 

onder meer culturele verrijking, zelfstandigheids

bevordering en persoonlijke ontwikkeling. Ook het 

verbeteren van taalvaardigheden en het opdoen van 

nieuwe contacten zijn een belangrijke meerwaarde. 

Maar liefst 98 procent van de studenten raadt een 

buitenlandervaring aan!

Zo’n 92 procent is zelfstandiger geworden en 

87 procent heeft zijn of haar talenkennis kunnen 

vergroten. Ook heeft een groot deel van de 

studenten, 79 procent, door de buitenlandervaring 

meer kennis en begrip gekregen van andere culturen.

De impact van Erasmus+  
op onderwijsprofessionals
De professionals waarderen de kennismaking 

met instellingen in een andere cultuur ten 

zeerste. Zo kunnen ze kennis verbreden, delen en 

uitwisselen. Nog een belangrijke opbrengst van 

de buitenlandervaring is een frisse blik en bredere 

kijk. Tot slot vinden ook professionals dat ze 

door hun reis de Engelse taal beter machtig zijn. 

Zo’n 97 procent van de professionals raadt een 

buitenlandervaring aan.

De impact van Erasmus+ op jongeren en 
jongerenwerkers
Meer dan 90% van de jongeren en jongerenwerkers 

die meededen aan een internationaal project van 

Erasmus+ hebben geleerd om beter om te gaan 

met mensen met een andere culturele achtergrond 

en om tot een gezamenlijke oplossing te komen 

met mensen met een ander standpunt. 95% geeft 

aan een vaardigheid te hebben ontwikkeld die 

bijdraagt aan actief burgerschap en participatie, 

zoals het vermogen zich in te zetten voor de buurt 

of gemeenschap.

De impact van Erasmus+ op organisaties
De organisaties die deelnemen aan een project van 

Erasmus+ ervaren een versterkte internationale 

samenwerking. Deelname is ook goed voor de 

culturele sensitiviteit, oftewel het creëren van 

wederzijds begrip en acceptatie over de verschillen 

tussen landen en culturen. De projecten hebben 

voor veel organisaties een olievlekwerking: de focus 

op internationalisering leidt tot veel aanvragen 

voor stages, studie en mogelijkheden voor jongeren 

in het buitenland. En tot slot zien de organisaties 

dat de buitenlandervaring ook intern zijn vruchten 

afwerpt; door afstand te nemen van de dagelijkse 

praktijk ontstaat vaak ruimte om kritisch te kijken 

naar het eigen onderwijs.

Voor jongerenorganisaties leidt het tot meer 

overdracht van kennis en implementatie van good 

practices in de eigen organisatie.

‘We hebben afstand kunnen 
nemen van onze dagelijkse 
praktijk en kritisch gekeken naar 
ons eigen onderwijs’

‘Je wordt je ervan bewust 
dat de wereld groter is dan 
alleen Nederland’

Impact bereik je samen 
Impact ontstaat niet vanzelf, je bereikt 

het niet alleen en het is ook niet achteraf 

te creëren. Impact bereik je samen met 

maatschappelijke partners. Voor Erasmus+ 

zijn deze partners bijvoorbeeld werkgevers, 

onderwijs en onderzoeks instellingen, 

ministeries en maatschappelijke organisaties. 

> 90%

Erasmus+ wat levert het op?

groei competenties versterking inclusie  
en solidariteit

persoonlijke groei

>80%>85%
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Over de grenzen door voetbal
In mei 2018 ontmoetten 25 jongeren uit vier verschillende landen elkaar voor een op sport en cultuur gerichte jongeren

uitwisseling: ‘Breaking Barriers Through Football’. De jongeren werden betrokken bij lokale maatschappelijke projecten van 

diverse voetbalclubs. In een informele setting gingen de deelnemers aan de slag met onder meer hun leiderschaps, presentatie 

en communicatieve vaardigheden. Ze namen ook deel aan activiteiten als blindenvoetbal en het interviewen van een speler.

De jongeren leerden samenwerken met deelnemers met verschillende culturele achtergronden. Dit creëerde een band en 

vertrouwen tussen alle deelnemers, wat na de uitwisseling nog lang zal blijven bestaan. De jongeren waren zelf vanaf het 

begin betrokken bij de uitwisseling; dit zorgde voor een succesvolle ervaring voor alle partijen.

Mobiliteit van jongeren

Catalaanse gebarentaal leren
Caroline Smits studeerde Internationaal Toeristisch 

Management aan Hogeschool TIO (hbo) in Utrecht. Tijdens 

haar studietijd studeerde ze een periode in Barcelona, waar 

ze een minor volgde. De buitenlandervaring was voor Caroline 

de zwaarste, maar ook de mooiste studieperiode. Zo moest 

ze een nieuwe gebarentaal leren: de Catalaanse gebarentaal. 

“De universiteit had weinig ervaring met dove internationale 

studenten en met tolken gebarentaal.”

Het programma Erasmus+ bleek de kosten van de Catalaanse 

tolk gebarentaal in Barcelona te kunnen financieren. 

Volgens Caroline was het voor haar niet mogelijk om zonder 

aanvullende subsidie naar het buitenland te gaan. “Het 

is niet mogelijk om alles met pen of papier te doen of te 

mailen. Je komt dan niet meer toe aan studeren.” Op basis 

van haar ervaringen wil Caroline andere studenten meegeven: 

“Probeer eerst met hulp van je school subsidie te krijgen bij 

je eigen sociale zekerheidsinstelling. Lukt dat niet? Neem 

dan contact op met het international office van je hogeschool 

of universiteit. Belangrijkste is: blijf vechten voor je recht, je 

doet het namelijk ook voor de toekomstige studenten met 

een beperking. Die periode in het buitenland was echt een 

onvergetelijke ervaring voor mij.”

Door buitenlandervaringen kunnen jongeren hun kennis en vaardigheden vergroten. 

Maar welke blijvende impact brengt die mobiliteit voor jongeren eigenlijk teweeg?
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If you can dream it, you can do it
Manon Witjes is studente aan het Graafschap College en 

volgt de opleiding Travel Hospitality Management. “Na een 

taalcursus van twee weken begon het echte avontuur; mijn 

stage van vier en een halve maand als receptioniste in een 

hotel op het mooie eiland Mallorca. Het belangrijkste wat 

ik heb geleerd? Als je iets graag wil, moet je nooit opgeven! 

In het begin was het allemaal wennen en was het niet altijd 

even makkelijk. Ik kan nu met een tevreden gevoel zeggen 

dat het mij is gelukt. Ik had deze ervaring zeker niet willen 

missen. Mijn advies aan iedereen: grijp deze kans! Ga echt je 

stage in het buitenland lopen, want het is een ervaring die je 

nooit meer zult vergeten.”

Manon won de Mobility Awardwedstrijd 2018 met haar 

ervaringsverhaal in de categorie ‘mbostudenten’.

Uit de comfortzone in Barcelona
Madi Aubakirov won de Mobility Awardwedstrijd 2018 met zijn ervaringsverhaal 

in de categorie ‘hbostudenten’. Hij is vierdejaars student aan Rotterdam 

University of Applied Sciences en spendeerde het  zoals hij het zelf noemt 

 ‘beste semester van zijn leven’ in het Spaanse Barcelona tijdens een 

buitenland stage via Erasmus+.

Madi wilde eerst voor de veilige weg kiezen en binnen zijn comfortzone blijven. 

“Nu ik terugkijk op deze ervaring ben ik zo dankbaar dat ik van gedachten 

veranderd ben.” Het belangrijkste dat Madi van zijn reizen heeft geleerd, is 

dat een persoon zich snel aanpast: je comfortzone verlaten is de beste manier 

om te groeien. Hij deed een online marketingstage bij een bedrijf dat visuele 

media wereldwijd promoot. “Ik heb een aantal goede vrienden gemaakt, 

de verwachtingen van het management overtroffen, mijn professionele 

vaardigheden ontwikkeld en veel geleerd over de branche!” 

Winnaar mbostudent Manon Witjes van het Graafschap College (1e van links).  
Winnaar hostudent Madi Aubakirov (3e van links).
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De sleutel tot lokale betrokkenheid 
van Groningse jeugd

Het eerste project omvat meerdere jongeren

uitwisselingen: jongeren uit verschillende 

landen komen een week lang bij elkaar in een 

Europees land. Ze ondernemen activiteiten en 

volgen workshops vanuit een bepaald thema. 

Jongerenorganisaties uit de gemeente Midden

Groningen schrijven het plan voor de uitwisseling in 

grote lijnen zelf. “Wij vragen jongeren welk thema 

en welke activiteiten hen aanspreken, welke landen 

ze willen uitnodigen en waar de uitwisseling moet 

plaatsvinden. We nemen ze van A tot Z mee in 

de organisatie. Dit vergroot de betrokkenheid bij 

de jongeren, wat essentieel is voor een geslaagde 

reis”, vertelt Roelof van Houten, jongerenwerker bij 

de gemeente MiddenGroningen. “Maar het is niet 

alleen die ene uitwisselingsweek. De periode vanaf 

de eerste kennismaking met de groep jongeren die 

het plan schrijven tot aan de reis, duurt ongeveer 

een jaar en is nog belangrijker dan de uitwisseling 

zelf. De jongeren leren elkaar goed kennen in die 

periode.” 

Beleidsontwikkeling
Het tweede project richt zich op de provincie 

Groningen. Veel Groningse gemeenten beschikken 

over een groep jongeren die zich inzetten voor de 

leefbaarheid van een dorp. Van Houten vertelt: “Het 

is voor deze jongeren lastig om gezien te worden 

door politici en beleidsmedewerkers. Wij willen met 

de subsidie van Erasmus+ voor beleidsontwikkeling 

graag de kennis en krachten bundelen. Hoe? Door 

met alle losse groepjes jongeren bij elkaar te 

komen. Zie het als een nieuwe overkoepelende 

organisatie met meer draagvlak die een aantal 

keer per jaar met politici om tafel gaat. Zo kunnen 

jongeren zich beter profileren.”

Meer betrokkenheid
Van Houten merkt dat vooral de uitwisselingen 

impact hebben op de jongeren, en daarmee 

op de regio. “Ik zie dat jongeren langer in onze 

gemeente blijven wonen omdat ze de projecten 

van Erasmus+ Jeugd leuk vinden. Zijn ze eenmaal 

op uitwisseling geweest? Dan helpen ze bij het 

schrijven van een volgend uitwisselingsplan. Ze 

voelen zich meer betrokken bij onze gemeente en 

durven hun mening te geven. Op persoonlijk vlak 

worden ze zich meer bewust van cultuurverschillen. 

Ze ontdekken dat wij het in Nederland zo slecht 

nog niet hebben. Verder is het bijzonder dat een 

aantal jongeren ingrijpende keuzes maakt na een 

uitwisselingsweek. Ze gaan bijvoorbeeld op zichzelf 

wonen, besluiten om weer te gaan studeren of juist 

om te stoppen met hun opleiding.” 

Meer weten? 
Bezoek de website van jongerenorganisatie Jong 

Goud Slochteren: http://jonggoudslochteren.com/ 

Jongerenuitwisselingen dragen bij aan aantrekkelijk leefklimaat:

Het Groningse dorp Slochteren heeft last van de vergrijzing en de aardbevingsproblematiek veroorzaakt door de gaswinning. 
Jongeren en bedrijven trekken weg en faciliteiten zoals een voetbalvereniging verdwijnen. De gemeente Midden-Groningen 
staat voor de vraag: hoe maken we Slochteren en omgeving voor jongeren aantrekkelijker als woonplaats? Met die vraag 
in het achterhoofd vroeg de gemeente subsidie aan bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ voor twee projecten. 

Jeugd
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Op naar een democratisch en multicultureel Europa:

On the move in Europe 
De komst van vluchtelingen is een pittige uitdaging voor heel Europa. Hoe neem je jongeren 

mee in het begrip ‘vluchteling’? En hoe laat je hen zien én ontdekken hoe we in Europa op een 

vreedzame en democratische manier kunnen samenleven? 

Dat was de uitdaging waar de middelbare school RSG Slingerbos uit Harderwijk mee aan de 

slag ging. Samen met scholen uit Roemenië, Hongarije, Spanje, Italië en Duitsland werd het 

project ‘On the move in Europe’ opgezet. De impact van dit project op leerlingen was groot. 

Ze maakten kennis met leeftijdsgenoten uit andere landen, ontdekten verschillen tussen 

landen en ondervonden in de praktijk wat de geschiedenis en het beleid rondom vluchtelingen 

daadwerkelijk betekenen voor mensen.

Activiteiten organiseren met Marokkaanse jeugd
Tetouan, El Jadida, Martil.... Het is een greep uit de plaatsen in Marokko waar stichting Cultined met het 

project Yatra naartoe reisde. Groepjes vrijwilligers uit Nederland organiseerden daar samen met lokale 

organisaties activiteiten voor kinderen en jongeren. 

De betrokkenheid van de Nederlandse deelnemers was erg groot en stimuleerde de lokale jongeren om 

anders te gaan kijken naar hun eigen leefomgeving.

De activiteiten bestonden bijvoorbeeld uit goalballen met blinden en slechtzienden en het samen met 

lokale jongeren organiseren van een straatvoetbaltoernooi.

De Nederlandse vrijwilligers hebben ervaren hoe leuk en motiverend het is om met andere jongeren iets te 

organiseren. Zij maakten kennis met andere culturen, ontwikkelden hun communicatievaardigheden en 

proefden ook nog eens de ware authentieke Marokkaanse couscous.
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Het doel van deze projecten was het opzetten van een 

infrastructuur voor onderwijs, toegepast onderzoek 

en samenwerking met de lokale voedsel/zuivelsector 

en waterzuiveringsbedrijven om de afvalwater

problemen op te lossen. VHL heeft aan deze projecten 

bijgedragen op verzoek van lokale onder nemingen, 

de Universiteit van Mitrovica ‘Isa Boletini’ (UMIB) 

en Nederlandse organisaties en bedrijven.

Innovatieve oplossingen
Voor de verdere ontwikkeling van de expertise 

van staf en studenten van UMIB en VHL was 

een intensievere samenwerking tussen de 

universiteiten cruciaal. Daarom is een project 

via Erasmus+ ontwikkeld, dat gestart is in 2016. 

Studenten en staf uit beide landen hebben 

hierdoor de mogelijkheid gekregen kennis en 

ervaring uit te wisselen. De Nederlandse en 

Kosovaarse studenten werkten samen met 

bedrijven uit beide landen om innovatieve 

oplossingen te ontwikkelen voor de problematiek 

in Kosovo. Zo analyseerden drie teams van 

Nederlandse studenten Voedseltechnologie 

in samenwerking met Kosovaarse studenten 

de productieprocessen van verschillende 

zuivelfabrieken in Kosovo. Daarnaast deden ze 

aanbevelingen om deze processen te optimaliseren. 

Dit resulteerde in duidelijke economische 

voordelen voor deze bedrijven, onder andere door 

het gebruik van minder energie en chemicaliën. 

Ook analyseerden Nederlandse studenten 

Milieukunde samen met hun Kosovaarse 

collega’s afvalwaterstromen. Ze ontwierpen én 

installeerden een afvalwaterunit, waarmee ze 

bijgedragen hebben aan het oplossen van het 

vervuilingsprobleem.

Eigen programma’s verbeteren
Door deel te nemen aan het werk van de 

Nederlandse studenten in Kosovo, en door 

college te volgen in Nederland, ontwikkelden 

de Kosovaarse studenten hun professionele 

competenties. De meeste betrokken studenten 

hebben daardoor nu naast hun studie een 

(parttime) baan in de zuivelindustrie in Kosovo. 

Zowel de staf als de studenten van de UMIB leerden 

te werken in een onderwijscontext die gebaseerd is 

op competenties. Bovendien deden ze aanvullende 

technologische en educatieve vaardigheden op. Ook 

is de staf nu in staat om hun eigen programma’s 

in Voedsel en Watertechnologie te verbeteren en 

verder te ontwikkelen.

Joint venture opgericht
Daarnaast leidde het project tot de oprichting van 

een joint venture tussen twee van de Nederlandse 

uitwisselingsstudenten, een Kosovaars zuivelbedrijf 

en een Nederlands zuivelbedrijf. Doel is om 

een traditioneel Kosovaars zuivelproduct op de 

Nederlandse markt te introduceren. Het Kosovaarse 

bedrijf zal pepers prepareren en exporteren naar 

Nederland, waarna het Nederlandse bedrijf deze 

verder gaat verwerken tot een zuivelspread. 

Unieke gelegenheid
Het project bood docenten en studenten de unieke 

gelegenheid om in een land te werken waarin hun 

werkzaamheden een wezenlijke bijdrage leverden 

aan het oplossen van concrete grote problemen. 

Door het project is de bestaande samenwerking 

tussen universiteiten en bedrijven verbeterd en 

verdiept. Daarnaast heeft het de basis verbreed 

voor verdere samenwerking met de Balkan, zowel 

in het onderwijs als in toegepast onderzoek voor 

Zuiveltechnologie en Watertechnologie.

Door Erasmus+ watervervuiling in Kosovo tegengaan

In de Westelijke Balkan is vrijwel geen infrastructuur en onderwijs op het 
terrein van (afval)waterverwerking. Rivieren worden vervuild, onder andere 
door de opkomende zuivelindustrie. Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) 
is gespecialiseerd in zuiveltechnologie en duurzame watertechnologie. 
Daarom werd VHL in 2015 gevraagd om mee te werken aan projecten in de 
westelijke Balkan.

Hoger 
onderwijs
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stafmobiliteit  
onderwijs & training

Mobiliteit van professionals

Verbinding door dialoog
Deelnemers aan de training ‘Building Community Through Dialogue’ 

maken zich op voor een workshop met leerlingen van het United World 

College Maastricht. Uiteindelijk namen 24 jongerenwerkers uit elf landen 

deel aan deze training, waarin ze leerden om de dialoog te begeleiden 

tussen jongeren met verschillende achtergronden. 

Het gedicht ’Youth’ van cotrainer Mine Stemkens liep als een rode draad 

door de training. Jongeren verblijven steeds vaker in een eigen veilige 

bubbel waarin gedachten worden bevestigd. Ze staan minder open voor 

andere gedachten. Jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in het 

weghalen van barrières en het verbreken van isolatie, door dialoog en 

uitwisseling te stimuleren.

Lesgeven in Teheran
Julian Emami Namini en Jean Marie 

Viaene  assistent professor en 

professor van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam  gaven in het kader van 

Erasmus+ les aan de Universiteit van 

Teheran. Zij gaven colleges aan master 

en PhDstudenten over de meest recente ontwikkelingen in de Internationale 

Economie. De Iraanse studenten waren erg enthousiast over de gastlessen. Hun 

feedback was dan ook uitsluitend positief. Daarnaast voerden de gastdocenten 

uit Nederland en hun Iraanse collega’s vanzelfsprekend vele interessante 

gesprekken over onderwerpen niet gerelateerd aan economie.

Samenwerking versterken: over eigen grenzen heen kijken
De professionals en vrijwilligers van Welzijn Lelystad staan schouder 

aan schouder om heel verschillende doelgroepen te helpen, zoals 

 laaggeletterde Nederlanders, vluchtelingen, asielzoekers of mensen 

met een migratieachtergrond. De samenwerking gaat goed, maar toch 

willen zij het beter doen. Met job shadowing bij Europese organisaties 

leerden ze van buitenlandse praktijken. In Italië maakten ze kennis 

met de aanpak van het bereiken en begeleiden van vluchtelingen. In 

Finland leerden ze over de slimme combinaties met kinderopvang en 

het digitaal vastleggen van verworven vaardigheden en competenties. 

Op de planning staan nog bezoeken aan Ierland en Zweden.

Buitenlandervaringen van onderwijsmedewerkers en jongerenwerkers kunnen hun professionaliteit bevorderen. 

Welke blijvende impact brengt die mobiliteit voor professionals teweeg?

Professionals met een buitenlandervaring Erasmus+
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Om dat voor elkaar te krijgen, werken docenten 

van de school tegelijkertijd met een ander project 

aan verdere professionalisering. Zo willen ze 

internationalisering borgen in het praktijkonderwijs, 

zowel op de eigen school in Nijkerk als op andere 

scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. 

Nog beter voorbereiden op toekomst
De scholen zetten onder meer in op internati

onalisering en integreren Engelse lessen in het 

curriculum voor het vak Burgerschap. Ook worden 

uitwisselingen georganiseerd voor leerlingen én 

wordt er voorlichting  gegeven aan collegascholen. 

Hurkmans legt uit waarom buitenlandervaring zo 

belangrijk is voor leerlingen: “Voor jongeren die 

het reguliere voortgezet onderwijs volgen, zijn 

internationale projecten vaak vanzelfsprekend. 

Voor onze leerlingen niet. Juist voor onze leerlingen 

is het belangrijk dat ze vaardigheden ontwikkelen 

die hen zelfstandig en zelfredzaam maken en 

meer zelfvertrouwen geven. We willen graag dat ze 

succeservaringen opdoen en mogen meedraaien in 

een internationaal project, net als hun vrienden en 

vriendinnen die geen praktijkonderwijs volgen. Wij 

hebben meer vrijheid om dit aan te bieden, juist 

omdat we geen examens afnemen. Dankzij deze 

projecten bereiden we onze jongeren nog beter voor 

op hun toekomst.”

Wiskundeles met technisch lego
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk werkt al 

twee jaar intensief samen met scholen uit 

Griekenland, Polen, Italië en Roemenië. Tijdens 

de uitwisselingen nemen leerlingen deel aan 

praktijklessen en praktische activiteiten op de 

diverse scholen. Daarnaast wisselen docenten 

ervaringen uit met elkaar. Want op veel scholen 

stond praktisch onderwijs nog in de kinderschoenen 

en gaf men nog veel theoretisch lessen. “Dat is nu 

wel anders”, stelt Hurkmans. “Alle scholen zijn erin 

geslaagd om een groot deel van deze lessen om 

te zetten naar praktijklessen én meer praktische 

activiteiten aan te bieden buiten het curriculum. 

Zo is er wiskundeles gegeven met technisch 

lego. Wij hebben onszelf uitgedaagd om nieuwe 

praktijkopleidingen op te zetten zoals logistiek, 

economie en handel, mode en textiel en groen. Ook 

dat hebben we deels uit de subsidie van Erasmus+ 

kunnen bekostigen.” Daarmee werkten ook de 

docenten aan hun eigen professionalisering. “Zo 

versterken beide projecten elkaar”, benadrukt ze.

Vergroten van wereldbeeld
De leerlingen verblijven, naast het volgen van 

lessen en activiteiten op de diverse scholen, 

minimaal vijf dagen in gastgezinnen. “Ook dat is 

voor hen ontzettend leerzaam: een groot avontuur! 

Je eet anders, je hebt een ander dagritme, je 

gastgezin spreekt een andere taal en de cultuur 

is anders… Deze verschillen vragen wat van je 

flexibiliteit. Het vergroot het wereldbeeld van 

leerlingen enorm. Ze ontdekken verschillen, maar 

ook overeenkomsten. Het is geweldig om te zien 

wat dat met de leerlingen doet. Het is voor hen echt 

een onvergetelijke ervaring.”

Lesaanpak vernieuwen
Voor de professionals van Accent Praktijkonderwijs 

Nijkerk brengt het project ook pluspunten met zich 

mee. Ze reizen met hun leerlingen door heel Europa 

en doen daarmee nieuwe contacten op met tal 

van professionals. Ook de partnerschappen krijgen 

steeds meer vorm en betekenis. “Als docent doe 

je nieuwe inspiratie op om je lesaanpak te blijven 

vernieuwen. Natuurlijk vraagt het wat van de 

collega’s die thuisblijven, want zij vangen de lessen 

op. Maar zij zien, net als ons managementteam, 

de meerwaarde van dit project. Het is het allemaal 

meer dan waard!” 

Meer lezen? https://sites.google.com/

iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/

home

Internationale ervaringen voor leerlingen 
én professionals praktijkonderwijs

Voor de jongeren in het praktijk-
onderwijs geldt dat ze vooral goed 
leren in de praktijk: tijdens stages, 
praktijk- en vrijetijdsvakken op school 
én door internationale projecten.  
“We geven leerlingen graag de kans 
om internationale ervaring op te 
doen”, stelt Marleen Hurkmans van 
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk. 

Primair 
onderwijs
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‘Er is een samenwerking op gang gekomen’

Een jaar voor vertrek zag Ritskes een mededeling 

op school dat er een subsidie was toegekend van 

Erasmus+ voor een docent. “Ik dacht: Yes! Ooit heb 

ik tien jaar lang een vriendje in Berlijn gehad, dus ik 

ken de stad en kan me redelijk verstaanbaar maken. 

Ik wilde als docent en kennisverantwoordelijke 

‘Bedenken’ in ons team heel graag meer weten 

over het duale onderwijssysteem in Duitsland. Een 

systeem waarin leerlingen overwegend werken en 

daarnaast één of twee dagen naar school gaan. Wij 

willen als vakschool een intensievere samenwerking 

met bedrijven. Dus ik was heel benieuwd wat wij 

van dit systeem in Duitsland kunnen leren.” 

Verslag met foto’s
“Tijdens de voorbereiding merkte ik dat je een lange 

adem moet hebben”, vertelt de docent. “Je moet er 

echt achteraan zitten door te mailen en te bellen, 

de juiste contactpersonen vinden. Dan lukt het.” Ze 

maakte afspraken met twee vakscholen, de Duitse 

Kamer van Koophandel en een uitzendbureau. Een 

week van tevoren stuurde ze pakketjes om haar 

bezoek aan te kondigen. “Met Hollandse snoepjes, 

een reep chocola en promotiemateriaal van school. 

Dus overal waar ik kwam, hadden ze al informatie 

over onze school.” Ritskes nam haar fiets mee naar 

Berlijn. “Niets is leuker dan in deze stad fietsen.” 

Ze liep zes dagen mee op een vergelijkbare school 

als Nimeto en sprak met studenten, docenten, 

teamleiders en werkplekbegeleiders. “Ik probeerde 

een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het duale 

systeem.” ’s Avonds in haar Airbnbappartement 

schreef ze alles op wat ze had gezien. Een paar 

keer mailde ze een kort verslag met foto’s naar de 

communicatieafdeling van haar school. “Dat werd 

op intranet geplaatst zodat al mijn collega’s wisten 

hoe het ging. Het hielp mij ook te verwoorden wat 

ik zag.” 

Persoonlijk geïnspireerd 
Na terugkomst deelde Astrid haar conclusies 

en ideeën door een presentatie te geven 

voor de medewerkers. Ze bracht tientallen 

praktijkopdrachten mee voor haar collega’s die ze 

nu zelf ook dagelijks in de klas gebruikt. “Ik merk 

dat de school nu nog meer aandacht besteedt 

aan de praktijk. Uiteindelijk ben ik tot het inzicht 

gekomen dat een mix van het Duitse duale systeem 

met het Nederlandse mbosysteem ideaal zou zijn. 

Dan zouden we intensiever met het bedrijfsleven 

kunnen samenwerken.” 

De studiereis gaf haar ook een duwtje in 

de rug voor haar persoonlijke ontwikkeling. 

Ritskes houdt van innoveren en deze ervaring 

heeft haar aan het denken gezet over het 

curriculum van haar opleiding. Ze participeert 

nu in de Onderzoekswerkplaats ‘Ontwerpruimte 

beroepsonderwijs’ van de Hogeschool Utrecht, waar 

docenten nadenken over hoe het mbo meer kan 

aansluiten op de praktijk. Daarin neemt ze haar 

ervaringen in Berlijn mee. 

Deuren geopend
Sinds het bezoek aan Berlijn zijn de deuren voor 

Nimeto Utrecht geopend. Vlak voor de zomer 

besloten ook de teamleiders om de scholen in 

Berlijn te bezoeken. Verder kwamen in het najaar 

drie Duitse docenten uit Berlijn op tegenbezoek. 

Komend voorjaar vertrekt er een groep studenten 

van Nimeto naar Berlijn. “Dat vind ik heel mooi 

om te zien. Er is echt een samenwerking op gang 

gekomen.” 

Docent kijkt mee bij duale onderwijssysteem Duitsland:

Docente Astrid Ritskes vertrok in april per trein naar Berlijn en nam haar 
fiets mee. Twee weken fietste ze van afspraak naar afspraak en liep ze mee 
op een vakopleiding die vergelijkbaar is met haar eigen opleiding: Styling, 
Interieur en Vormgeving van Nimeto in Utrecht. Als docent op een vakschool 
wil ze een intensievere samenwerking met bedrijven. Wat kan zij van het 
duale onderwijssysteem in Duitsland leren?  

Middelbaar 
beroeps-
onderwijs
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Strategische partnerschappen

Kwetsbare kinderen sociaal sterker door uitwisseling
Voor kinderen op het speciaal onderwijs is het niet vanzelfsprekend om 

buitenlandse leerervaringen op te doen. SBO Merlijn uit Den Haag trok de stoute 

schoenen aan en startte het project European Super Skills. Samen met scholen 

in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Polen is een mooi programma 

samengesteld dat kinderen sociaal sterker maakt. Het project is gericht op het 

versterken van vaardigheden die kinderen nodig hebben om later zo goed mogelijk te 

functioneren in de maatschappij. Ze doen tijdens de reizen en activiteiten positieve 

ervaringen op waar ze hun leven lang plezier van hebben. Ook ouders én leerkrachten 

zijn onder de indruk van wat de kinderen leren.

Inspirerend kijkje in keuken Noorse collega’s
Monique Schoutsen, informatiespecialist bij de Radboud 

Universiteit Nijmegen, reisde af naar het Noorse Tromsø. 

Samen met de universiteit van Tromsø werd het project 

‘Open data in teaching’ opgezet, met als doel het 

stimuleren van open science in het algemeen binnen 

de universiteit en open data in het bijzonder. “Door het 

project leerden we meer van elkaars werkwijze rondom het 

geven van onderwijs met behulp van open data”, vertelt 

Schoutsen. “Op de universiteit van Tromsø hebben ze 

bijvoorbeeld geen telefoons meer op de campus, ze doen 

alles via Skype. Het was fascinerend om deze plaats in de 

winter te bezoeken: het was de hele dag donker, we hebben 

het Noorderlicht gezien en er lag natuurlijk veel sneeuw!”

 

Lees het hele verhaal op: www.erasmusplus.nl/inspiratie

resultaten/inspirerendkijkjedekeukenbijnoorsecollegas

Sharing Stories; Sharing Life
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich, samen met bedrijven en instanties, overheden, 

donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers, in voor kwetsbare ouderen. 

Eenzaamheid en sociale isolatie zijn grote problemen onder deze doelgroep. In het 

driejarige project ‘Sharing Stories, Sharing Life’ ontwikkelen zij met partners uit 

Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk een training en een module  offline 

én digitaal  om de eenzaamheid tegen te gaan. De training faciliteert vrijwilligers in 

het ophalen van levensverhalen bij kwetsbare ouderen. Met verschillende elementen 

worden zowel de oudere als de vrijwilliger op aantrekkelijke en laagdrempelige wijze 

ondersteund bij het delen van verhalen. Het project is nog maar net begonnen, 

maar verwacht wordt dat de trainingsmodule bijdraagt de omvangrijke sociale en 

emotionele eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Vrijwilligers gaan beter 

toegerust en zelfverzekerder in gesprek met ouderen. Dat maakt hun werk ook 

leuker. Dat helpt vervolgens weer om vrijwilligers te vinden en behouden. 

Lees meer op: www.erasmusplus.nl/inspiratieresultaten/levensverhalendelen

omeigenwaardetevergroten

Buitenlandervaring en uitwisseling van kennis en ervaring door professionals kunnen de professionaliteit 

bevorderen. Maar welke blijvende impact brengen die partnerschappen eigenlijk teweeg?
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“Het is een gevoelig onderwerp dat veel professionals 

in de zorg moeilijk vinden om bespreekbaar te 

maken”, stelt Leonieke Boendermaker, lector 

aan de Hogeschool van Amsterdam. “Wij leiden 

deze professionals op. Samen met partners uit 

diverse Europese landen ontwikkelden we daarom 

een aantal producten. Deze producten moeten 

(toekomstige) professionals helpen bij het opbouwen 

van competenties en vertrouwen rond het verlenen 

van steun aan kinderen en jongeren. En ook het 

durven opvoeden op het gebied van relaties en 

seksualiteit van deze doelgroep die opgroeit in 

een instelling of pleeggezin. Dit om een gezonde 

seksuele ontwikkeling mogelijk te maken.”

Misvattingen 
Voorafgaand vond eerst gedegen onderzoek plaats 

om de thema’s te bepalen waarvoor professionals 

meer competentie en vaardigheden moeten 

ontwikkelen. Boendermaker: “De manier waarop we 

omgaan met relaties, intimiteit en seksualiteit in 

de zorg wordt grotendeels bepaald door onze eigen 

waarden en persoonlijke ervaringen. Ook de context 

waarin we werken, heeft invloed op de acties door 

professionals met betrekking tot dit onderwerp. Veel 

mensen hebben misvattingen over de ontwikkeling 

van gezonde seksualiteit. Om op gepaste wijze te 

kunnen reageren, is het noodzakelijk dat we weten 

welk gedrag we kunnen verwachten. Seksualiteit 

heeft veel verschillende aspecten. Professionals 

moeten alert zijn op de verschillende seksuele 

identiteiten van de kinderen en jongeren die aan hun 

zorg zijn toevertrouwd.” Jonge mensen in de zorg 

lopen het risico van seksueel misbruik vanwege de 

redenen waarom ze in de zorg zijn. “Ze nemen ook 

regelmatig potentieel risicovol gedrag aan. Dat is een 

lastige combinatie. Daarom moeten professionals 

naast kennis, ook vaardigheden opbouwen om met 

kinderen en jongeren over seksualiteit te praten.”

Website en summerschool
Voor docenten, studenten en professionals 

ontwikkelden de lector en de projectpartners 

binnen het project daarom een speciale website. 

“Deze bevat materialen en oefeningen die docenten 

in staat stellen lessen voor te bereiden of modules 

te ontwikkelen om hun studenten vertrouwd te 

maken met de onderwerpen relaties, intimiteit en 

seksualiteit. We hebben ook materialen en een 

schema om een zomerschool voor studenten te 

organiseren toegevoegd.”

Online cursus en reflectie-instrument
Voor teams van professionals die werken in de 

residentiële zorg of met pleegouders, is een gratis 

online cursus ontwikkeld. Deze bestaat uit vijf modules 

aan de hand van vijf thema’s. De cursus is speciaal 

ontworpen om als team te volgen. Elke module 

bevat korte films, online presentaties, informatie 

om te lezen en oefeningen om samen te doen. Een 

cursushandleiding en een zelfreflectieinstrument 

zijn ook beschikbaar. “Praten over seksualiteit 

is niet eenvoudig. Het reflectieinstrument stelt 

professionals in staat na te denken over de kennis, 

vaardigheden en attitudes waarmee ze jonge mensen 

in de zorg helpen om hun seksualiteit en seksuele 

identiteit op een gezonde manier te ontwikkelen.”

Conferentie
Alle producten zijn tijdens het project getest. 

De impact hangt vooral af van de mate waarin 

docenten en (toekomstige) professionals ze 

gebruiken. “Daarom organiseerden we een speciale 

conferentie vlak voor de zomervakantie van 2018 en 

houden we de website actueel. Zo hopen we dat 

onze producten (toekomstige) professionals op de 

juiste wijze faciliteren. Op die manier maken de 

jongeren in instellingen en pleeggezinnen meer 

kans om op te groeien tot gelukkige en evenwichtige 

volwassenen. Dat is waarvoor we het doen!”

Meer info: www.amsterdamuas.com/safe

Docenten handvatten geven om een gezonde  
seksuele ontwikkeling bespreekbaar te maken

Kinderen en jongeren in de (pleeg)zorg lopen een groter risico seksueel 
misbruikt te worden in vergelijking met jongeren die thuis opgroeien. 
Onderzoekers in diverse landen constateerden een breed scala aan factoren 
die hierop van invloed zijn. Belangrijke constante daarin is het ontbreken 
van aandacht voor een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en 
jongeren in de (pleeg)zorg.

Hoger 
onderwijs

Hogeschool van Amsterdam:
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Ambachtelijke producten kopen en deze dan zo 

lang mogelijk gebruiken. Dit was de boodschap 

tijdens ‘Craft Your Future’, dat op 10 oktober 

2018 plaatsvond. Vanwege deze boodschap werd 

de Friese Dag van de Duurzaamheid hieraan 

gekoppeld. Cultureel erfgoed is een breed begrip. 

Het staat in principe voor alles wat we erven van 

voorgaande generaties en het bewaren waard 

vinden. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ was 

betrokken bij de organisatie van het congres. Op de 

informatiemarkt maakten de deelnemers kennis 

met de mogelijkheden van Erasmus+. 

Rol van ambachten
Tijdens het congres werd ingezoomd op de rol 

die ambachten kunnen spelen bij het duurzamer 

maken van de samenleving. De centrale vraag van 

het congres was: ‘Welke wijze lessen kunnen we 

leren uit de tijd van ambacht voor een duurzame 

toekomst?’. De klant moet de ambachtsman weer 

weten te vinden. Maar ook het ambachtelijk bedrijf 

moet zich vernieuwen en inspelen op de wensen en 

smaken van de huidige consument. Spreker tijdens 

het congres, Thomas Eyck: “Je bewuste klant en 

een ambachtelijk bedrijf moeten elkaar vinden. 

Je hebt verkopen nodig om het bedrijf te laten 

voortbestaan. Maar aan ambachtelijke producten 

hangt een prijskaartje. Een voorwerp moet nu 

eenmaal kosten wat het kost.”

Streekeigen grondstoffen
Niet alleen vakmanschap kan bijdragen aan 

een duurzamere economie, ook het gebruik van 

natuurlijke en streekeigen grondstoffen doet dat. 

De Portugese Ana Mestre vertelde tijdens het 

congres hoe zij in haar land de kurkindustrie een 

impuls heeft gegeven door er nieuwe toepassingen 

en producten voor te ontwikkelen. 

Project Craft Your Future
Het hergebruik van traditionele ambachten 

gecombineerd met nieuwe technieken in een 

circulaire economie vormt de rode draad van 

het project ‘Craft Your Future’. Het gaat om een 

driejarig strategisch partnerschap waarin wordt 

samengewerkt met partners uit Bulgarije, Spanje 

en Nederland. Opvallend kenmerk van het project 

is dat de studenten in de ‘lead’ zijn. Studenten 

die gemotiveerd zijn om oude ambachten te 

leren. De uitkomst van het project zal een 

trainingsprogramma zijn waarvan de pilot getest 

zal worden op de drie locaties van het Friesland 

College. ‘D’ Drive’ (Friesland College) leidt het 

project, met de regionale samenwerkingspartners 

‘Learning Hub Friesland’ en ‘House of Design’. 

Kick-off
Op 11 oktober 2018 vond de officiële start van het 

project plaats. De buitenlandse partners waren 

hierbij aanwezig. Namens het project Erasmus+ 

‘Craft Your Future’ presenteerde Eileen Blackmore, 

multidisciplinair kunstenaar en creative producer, 

Craft Your Future als één van de projecten gericht 

op cultureel erfgoed. 

Craft Your Future

Cultureel erfgoed:

Leeuwarden - Friesland mocht zich in 2018 de Culturele Hoofdstad van 
Europa noemen. Met tal van activiteiten stond het cultureel erfgoed centraal, 
ook bij het programma Erasmus+! Met verschillende activiteiten werd het 
thema in Nederland uitgelicht, zoals met het congres Craft Your Future en de 
kick-off van het gelijknamige strategische partnerschap Erasmus+. 

Dit strategisch partnerschap staat ook in 

de spotlight met een video (https://vimeo.

com/298582414). In deze video vertellen 

verschillende deelnemers en projectpartners 

over het doel en de meerwaarde van 

het project, en wat het voor impact 

heeft op zowel het individu als 

de omgeving. Middelbaar 
beroeps-
onderwijs
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“Binnen de volwasseneneducatie is een aanzienlijk 

deel van de cursisten laagopgeleid en ze zijn 

zeker niet allemaal digitaal vaardig. Ook docenten 

moeten vertrouwd raken met de razendsnelle 

veranderingen die nu eenmaal kenmerkend zijn 

voor de 21ste eeuw,” vertelt Sonja Engelenberg 

van het Friesland College. “Het project YouDigIT 

probeert samen met vijf Europese partners digitale 

tools onder de aandacht te brengen van onze 

docenten.” 

Verrijking
FC Extra is binnen het Friesland College de school 

voor volwasseneneducatie. “We verzorgen NT1 

en NT2trajecten en geven onderwijs in digitale 

vaardigheden en rekenen.” Verder begeleidt FC 

Extra vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het 

nonformele leren. Het Friesland College staat 

voor praktijkgestuurd onderwijs. “Het ouderwetse 

klaslokaal is lang niet meer de enige plek waar men 

leert. Ook thuis of op het werk moeten digitale 

bronnen beschikbaar zijn. Cursisten volgen een 

eigen traject en willen niet wachten tot een docent 

iets uitreikt,” vertelt Engelenberg. 

“Digitale tools kunnen daarbij helpen. Het 

materiaal wordt steeds beter. Toch was dit binnen 

onze organisatie heel lang geen onderwerp van 

gesprek, terwijl het echt een verrijking kan zijn 

voor het aanleren van basisvaardigheden bij 

volwassenen. We vroegen ons af hoe we dat 

konden veranderen. Hoe konden we ervoor zorgen 

dat docenten die digitale tools gaan herkennen 

en gebruiken? Welke factoren helpen bij het 

verbreiden van kennis en inzicht op dat vlak?” 

Randvoorwaarden
“We wilden leren van wat er in Europa gebeurt”, 

vertelt Engelenberg. “Bovendien hoopten we op 

een inspirerende uitwerking van zo’n uitwisseling. 

Het haalt docenten even uit hun comfortzone. 

Uiteindelijk dienden we een aanvraag in met 

partners uit vijf andere landen. Nu wisselen we 

ervaringen uit met tools die zij zelf mochten kiezen. 

Er waren wel twee randvoorwaarden: de tools 

die tijdens de lessen worden ingezet moeten vrij 

beschikbaar zijn en bruikbaar voor de doelgroep 

laagopgeleide volwassenen.” 

Diversiteit in leermiddelen
“Bijzonder was de grote diversiteit in leermiddelen 

en leerlingen,” vervolgt ze. “In Oostenrijk ging 

men aan de slag met een digitaal lespakket voor 

daklozen. In Duitsland verkenden vrouwelijke 

migranten het historische centrum van Kassel met 

een geocaching game. In andere landen zoals Italië 

en IJsland lag de focus op het trainen van docenten. 

En onze partner in Bulgarije leerde cursisten om te 

gaan met social media bij het zoeken van een baan.” 

Leren van elkaar
De uitwisseling van de digitale tools vindt 

plaats tijdens zogenaamde Learning, Training 

and Teaching Activitiesbijeenkomsten (LTTA). 

“We hebben er drie achter de rug. Iedere partner 

presenteert in zo’n bijeenkomst wat ze binnen 

de eigen organisatie met de gekozen tool hebben 

gedaan en wat de ervaringen zijn. Stuk voor stuk 

waren dit zeer inspirerende bijeenkomsten. Onze 

docenten vonden het bijzonder waardevol.” 

Sturen op duidelijke doelen
“We zijn blij met de steun van Erasmus+. Zo’n 

samenwerking over de grenzen heen vergt nu 

eenmaal extra middelen. Het is een intensief traject 

om met al die partners tot een concreet project te 

komen. Mijn advies is om goed te blijven sturen op 

duidelijke doelen en resultaten. Geef ook aandacht 

aan de manier waarop je wilt evalueren en elkaar 

wilt aanspreken.” 

Er zit nog een ander Europees tintje aan YouDigIT, 

licht Engelenberg toe. “We sluiten prima aan bij 

de New Skills Agenda van de Europese Commissie. 

Die agenda benadrukt het belang van digitale 

vaardigheden voor alle burgers. Daar hebben we 

met veel plezier ons steentje aan bijgedragen.”

Friesland College:

De samenleving wordt steeds 
digitaler. De onderwijswereld volgt 
die ontwikkeling op de voet. Nieuw 
online lesmateriaal is er volop. 
Helaas gaat de toepassing op de 
werkvloer niet vanzelf. Tijd dus voor 
een project om docenten meer te 
leren over digitale tools!

‘Digitale tools zijn onmisbaar bij 
praktijkgestuurd volwassenenonderwijs’ 

Volwassenen-
educatie
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Curriculumontwikkeling voor onderwijs: 
virtueel samenwerken 
Internationale ervaring start in het klaslokaal. Studenten 

kunnen virtueel samenwerken met leeftijdsgenoten in 

een ander land. Zo ontstaat in de klas een internationale 

mix van studenten. In het project ‘Engineering Mobility for 

All Sectors’ (EMEU4ALL) ontwikkelden twintig Europese 

teams veertig opdrachten voor virtuele samenwerking. 

Ook werden veertig studiemodules ontwikkeld die hun 

studenten fysiek bij de EUpartners kunnen volgen. 

Indien mogelijk kunnen studenten na een studiemodule 

een stage doen bij de EUpartner. De voorloper van 

dit project, EMEU4Engineering, is in juli 2018 door de 

Europese Commissie als een succes story bestempeld. 

Het EMEU4ALL is het vervolgproject hierop, waarbij 

inmiddels opleidingen uit vijf sectoren actief zijn betrokken. 

Na afloop van dit vervolgproject zetten alle partners in 

EMEU4Engineering en EMEU4ALL de samenwerking 

zonder projectsubsidie voort in het EMEUnetwerk. 

Lees meer op: www.emeu.eu/modules

Robotic Surgery maakt zorg  
veiliger en goedkoper  

De Europese Vereniging voor Urologie vond 

de huidige opleiding voor chirurgen compleet 

achterhaald, ongestructureerd en slecht 

gecoördineerd. Tijd voor actie! Ze ontwikkelden 

met een team van specialisten uit heel 

Europa een gelijklopend trainingstraject en 

assessment voor robotchirurgie. Hierdoor 

ervaren patiënten aanzienlijk minder 

complicaties na een operatie en deze werkwijze 

bespaart de zorg ongelofelijk veel geld. Lees: 

biljoenen! Bovendien ervaren patiënten veel 

minder last doordat complicaties uitblijven, 

ze sneller weer op de been en aan het werk 

zijn. Komende tijd delen de initiatiefnemers 

hun kennis en ervaringen om de zorg op deze 

manier veiliger en goedkoper te maken.

Take it to the street 
Wereldwijd woont meer dan de helft van de mensen in steden 

en daar neemt de populariteit van Urban Sport snel toe. De 

‘multicultural millennials’ zijn op zoek naar nieuwe sport

ervaringen met meer vrijheid en minder strikte regels. Om de 

sociale waarde van Urban Sport beter te benutten, worden 

er verschillende modules ontwikkeld voor jongeren, trainers, 

nongouvermentele organisaties (ngo’s) en overheden.

ISA (International Sports Alliance) werkt hierin samen 

met 3x3 Unites, Game (Denemarken en Libanon) en de 

sportuniversiteit in Keulen. Ze zijn tot nu toe trots op ‘the 

book of 3x3’; een handleiding voor coaches voor het aanleren 

van life skills door het populaire 3x3 Basketbal. 
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‘Digitale tools maken cultureel en erfgoedonderwijs op 
basisscholen leuker, effectiever en makkelijker’

Marnix Academie: 

“De grote vraag waarmee we aan de slag gingen: 

hoe kan een leerkracht door middel van een 

excursie de creativiteit of het kritisch denken van 

kinderen stimuleren door gebruik te maken van 

spannende applicaties op een tablet? Het was een 

mooie zoektocht die we met studenten van de 

pabo, met leerkrachten in het basisonderwijs en 

met leerlingen maakten. En één ding staat vast: 

door de tablets op een goede, ondersteunende 

manier in te zetten, maakten we het 

erfgoedonderwijs ook aantrekkelijker, effectiever 

en leuker.”

Tools op online platform
Het DICHEconsortium bestond naast de Marnix 

Academie uit ATiT uit België, Stichting Landschap 

Erfgoed Utrecht, Societa Coöpertiva Cultuur uit 

Italië, Loughborough University uit het Verenigd 

Koninkrijk en Universita Degli Studi Roma TRE, 

eveneens uit Italië. “Alle partners opereren op het 

snijvlak van onderwijs, cultuur en erfgoededucatie 

en elearning. Samen ontwikkelden we een 

theoretisch kader voor het gebruik van digitale 

hulpmiddelen in cultureel en erfgoedonderwijs.” Op 

basis van dit raamwerk werd een reeks praktische 

onderwijsscenario’s getest. “Ook verzamelden 

we een groot aantal digitale hulpmiddelen. Deze 

tools stelden we daarna via een online platform ter 

beschikking aan (aankomende) leerkrachten.”

Leerlingen raken geïnspireerd
Docenten kunnen de tools heel makkelijk inzetten 

tijdens hun lessen, stelt Vonk. “Je merkt dat 

leerlingen er met heel veel plezier mee aan de slag 

gaan. Ze kunnen zo datgene wat ze aan input 

krijgen tijdens het veldwerk, de excursie of het 

museumbezoek, vertalen naar een creatieve vorm. 

Denk bijvoorbeeld aan een stopmotion film, een 

digitale cartoon, een moodboard of filmtrailer. 

Dan merk je dat de meeste kinderen heel weinig 

hulp en ondersteuning nodig hebben om er op 

creatieve wijze iets moois van te maken. Ze raken 

meteen geïnspireerd en gemotiveerd. Echt super 

leuk om te zien!” Volgens Vonk ontwikkelen de 

kinderen door het gebruik van de tools als vanzelf 

specifieke vaardigheden die passen in het licht van 

het leren van de 21e eeuw. “Zoals kritisch denken, 

samenwerken en creativiteit. Zo komt alles op een 

heel logische en vanzelfsprekende manier samen.”

Kracht van samenwerking
De kracht van de samenwerking binnen het 

projectteam lag met name in de voorbereiding 

en de aansturing. Vonk: “In de aanvraag was 

duidelijk uitgeschreven wat we stapsgewijs met 

elkaar gingen doen. Dat hielp ons enorm tijdens 

het proces. Tijdens de aftrap presenteerden de 

deelnemende organisaties zich, hebben we ons 

verdiept in de inhoud en zijn er bovendien heel 

duidelijke werkafspraken gemaakt. We kwamen 

gemiddeld één keer per half jaar samen om de 

voortgang live te bespreken. In de tussentijd 

spraken we elkaar regelmatig als groep online. 

Dat was erg effectief. We bepaalden met elkaar de 

ankermomenten waarop we onderdelen opleverden 

en opnieuw duidelijke afspraken maakten met 

elkaar. De projectleider creëerde ook steeds het 

gemeenschappelijke beeld. Dat werkte zo prettig 

dat alles op tijd en volgens planning af was.”

Achterban informeren
Inmiddels is het project afgerond. “We hebben 

een prachtig platform ontwikkeld dat voorlopig 

toegankelijk blijft voor leerkrachten. Dat is ook de 

reden dat alle deelnemers tijdens het project in 

bijeenkomsten hun achterban informeerden over de 

achtergronden en voordelen van dit platform. Het 

projectteam deelde bovendien haar ervaringen met 

onderwijsprofessionals in binnen en buitenland. 

Het zou mooi zijn als docenten en andere 

geïnteresseerden gebruik blijven maken van de 

inhouden van de website. Het is mooi als we alles 

in het werk stellen om het erfgoedonderwijs met 

behulp van digitale middelen een impuls te geven. 

Het loont! Dat heeft dit project duidelijk laten zien.”

Bezoek het platform: www.dicheproject.eu

“Eigenlijk sloegen we met dit project drie vliegen in één klap”, stelt Arie Vonk. 
Hij was namens de Marnix Academie in Utrecht als projectleider betrokken bij 
het project DICHE, dat liep van september 2015 tot maart 2018. “We wilden 
binnen het project de 21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen op de basisschool 
stimuleren door de inzet van digitale middelen in erfgoedlessen.”

Primair 
onderwijs
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We Grow Together
ONE WORLD Citizens wil dat jongeren zelf het initiatief 

nemen om tot een betere wereld te komen. De 

afgelopen jaren zijn er uitwisselingsprojecten geweest 

met jongeren uit Nederland, de Balkanlanden en Afrika.

 

Met behulp van financiering van Erasmus+ organiseerde 

ONE WORLD Citizens de conferentie ‘We Grow 

Together’. De conferentie had als doel een dialoog op 

gang te brengen tussen jongeren en beleidsmakers uit 

onder meer Nederland, Frankrijk, Albanië, en Zweden. 

Tijdens de conferentie werd gesproken over hoe 

migrantenjongeren beter kunnen integreren in een 

nieuwe samenleving, maar ook over hoe je kunt 

voorkomen dat jongeren uit hun eigen land wegtrekken. 

En: hoe ze hun toekomst in hun eigen land kunnen 

verbeteren. Dat is de kracht van dit project. De 

resultaten van de conferentie worden begin 2019 

gedeeld met Europese beleidsmakers. Een delegatie van 

jongeren reist daarvoor af naar Brussel. 

Beleidsontwikkeling
Bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers

Jongeren in gesprek met beleidsmakers over thema’s die zij belangrijk vinden. Welke impact 

brengt dit eigenlijk teweeg?
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Careleavers over de grens
Jongeren hebben in bijna alle Europese 

landen recht op basishulp tot hun achttiende 

levensjaar. Maar hoe bouw je daarna een 

zelfstandig, onafhankelijk leven op?

Tijdens het internationale FICE Congres, 

dat in 2016 in Wenen plaatsvond, 

ontwikkelden careleavers uit vijftien 

verschillende landen tien internationale 

standaarden voor careleavers. Tijdens de 

vervolgconferentie in Amersfoort, eind 2017, 

werden de resultaten van de expertmeeting 

gedeeld. Careleavers (jongeren die cliënt 

zijn geweest bij jeugdzorg) presenteerden 

hun oplossingen voor internationaal 

erkende problemen en discussieerden met 

beleidsmakers over hoe ze hun ideeën in 

de praktijk kunnen brengen. Deze ideeën 

zijn meegenomen bij de lancering van de 

website leavingcareineurope.com; één van de 

uitkomsten van dit project.
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Meer inspiratie?
Neem dan eens een kijkje op onze website, www.erasmusplus.nl. Volg ons op de sociale media en abonneer je op de 

nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inspirerende praktijkvoorbeelden.



Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het huidige programma loopt van 2014 tot 2020 met een budget 
van bijna € 15 miljard. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om 
mensen - ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen. Oftewel: een leven lang te leren.

Nuffic Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag – T. 070 4260 260 – povoho@erasmusplus.nl
CINOP Stationsplein 14, 5211 AP ’sHertogenbosch – T. 073 6800 762 – mbove@erasmusplus.nl
Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht – T. 030 2306 344 – erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl | Facebook Onderwijs & Training: ErasmusplusNL | Facebook Jeugd: Erasmusplus-Jeugd
Twitter: ErasmusplusNL | LinkedIn: Erasmusplus-NL

Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van de Europese commissie, DG Onderwijs en Cultuur. De verantwoordelijkheid voor deze 
publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. 
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