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“I missed a bit how challenges were 
overcome and how challenges will evolve in 
the future. A bit of too much “good news 
show”. 

“Great moderator who 
clearly articulated the 
questions and wrapped up 
the panelist's key points”

“The enthusiasm in 
the team to confront 
the education 
challenges at the 
time (session 8 oct)”



‘Onderwijs en klimaat: een 

wereldwijde uitdaging’  
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Acroniem: FASI

Volledige naam: Fédération des Associations de Solidarité Internationale

Adres/ligging: Rue Pierreuse 23, 4000 Liège

E-mail: info@fasiasbl.org

Contactpersoon: Benoît Michaux

Begindatum van
het partnerschap:

2014

Beknopte beschrijving van de rol
van de partner voor
deze outcome:

FASI neemt constructief deel aan en draagt inhoudelijk bij aan de
activiteiten van het platform en versterkt zo zijn eigen capaciteit en die
van de andere leden. Samen met de andere leden, creëert FASI een
(politieke) context om de kwaliteit en het inclusieve karakter van
onderwijs met aandacht voor digitalisering, gender, klimaat en waardig
werk in programmalanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, duurzaam en
structureel te verbeteren. FASI maakt deel uit van de stuurgroep van
Educaid.be.

Totale operationele kosten voor
de partner voor deze outcome:

NA
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• Uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden uit de 
programmalanden onder de leden en inbreng van externe expertise, 
leidt tot meer efficiëntie, synergiën en complementariteit binnen de 
sector van internationale samenwerking en draagt zo bij tot 
kwaliteitsvol en inclusief onderwijs en vorming met aandacht voor 
digitalisering, gender, klimaat en waardig werk.
➢ De participatiegraad van de leden aan door Educaid.be georganiseerde 

vergaderingen, workshops, seminars, webinars en conferenties

➢ Aantal evenementen en vergaderingen waarbij er een beroep wordt 
gedaan op externe expertise

➢ Aantal acties of producties, gelinkt aan de verschillende thematieken die 
uit de initiatieven van de leden voortkomen 

➢ Aantal formele samenwerkingsverbanden tussen de leden in het kader 
van hun onderwijs- en opleidingsprogramma’s
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Resultaat 2
Educaid.be is een actieve en betrouwbare gesprekspartner van de
overheden bij haar beleidsvorming rond kwaliteitsvol en inclusief
onderwijs en vorming met speciale aandacht voor digitalisering,
gender, klimaat en waardig werk.

➢ Aantal formele overlegmomenten met en/of bijdrage van 
politieke actoren en relevante administraties aan activiteiten 
van Educaid.be

➢ Aantal proactieve of reactieve aanbevelingen inzake de 
sector onderwijs en vorming binnen de bi- en multilaterale 
ontwikkelingssamenwerking + Global Campaign for
Education GCE & GPE
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Resultaat 3
Het platform verbetert de (digitale) interne en externe
communicatie ter versterking en ondersteuning van de twee andere
resultaatsgebieden en heeft hierbij oog voor ontkokering en
dekolonisatie

➢ Aantal (website) artikels en social media posts inzake 
onderwijs in de OS gepubliceerd door Educaid.be

➢ Het aantal unieke bezoekers op de Educaid.be website  -
analyse van bezoekersgedrag op de site



Extern communication

https://www.educaid.be/nl/documenten/nieuwsbrief
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Communication externe

http://www.linkedin.com/groups/12615159/





