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1. ALGEMEEN

• Nieuwsbrief (4 nummers)
• Website (verslagen, kalender, news,
vacatures…)
• Facebookpagina: delen van
publicaties, events, … (352 “likes”)
• Evaluatie

2. STUURGROEP

• Goedkeuring jaarverslag 2014 en
planning 2015
• Goedkeuring Huishoudelijk
Reglement en Basistekst
• Voorbereiding evaluatie (online
bevraging, referentietermen externe
evaluatie)
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3. PROJECTGROEPEN

1. Opvolging onderwijs in de bi- en
multilaterale ontwikkelingssamenwerking

Doel
Opvolgen van het Belgisch beleid inzake
onderwijs in de officiële (bi- en
multilaterale) ontwikkelingssamenwerking,
ter informatie maar ook in functie van
beleidsbeïnvloedend werk waar en
wanneer aangewezen. Dit met het oog op
het ‘beschermen’ van de onderwijssector
in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

1. Opvolging onderwijs in de bi- en
multilaterale ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten 2015
• 14/01/2015 – Onderhoud met 3 vertegenwoordigers van het
Kabinet OS om de standpunten van Educaid.be voor te stellen.
• 02/2015 – Opstellen van een Nota die de prioriteiten van
Educaid.be oplijst wat betreft onderwijs in het kader van de
post-2015 SDG’s.
• 28/05/2015 – Organisatie van een infosessie in het parlement
over onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
 Actualiseren van de aanbevelingen van Educaid.be

• 02/06/2015- Brief aan de Minister met betrekking tot de
onderwijssector in de 2 nieuwe partnerlanden van de
bilaterale ontwikkelingssamenwerking, Guinee en Burkina
Faso.

 Uitnodiging voor twee seminaries georganiseerd door DGD over
deze landen.

• 08/10/2015 – Brief aan de ambassadeur in Niger over de
onderwijssector in het nieuwe SP.
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1. Opvolging onderwijs in de bi- en
multilaterale ontwikkelingssamenwerking

Voorzien in 2016

• Politieke basisnota Educaid.be
• Pleidooi voor een betere integratie van de
onderwijssector in de
ontwikkelingssamenwerking
• Opvolging van de DAC codering voor de
sector onderwijs.
• Opvolgen van de Belgische engagementen
in het kader van de GPE
• Opvolging van onderwijs in het kader van
de SDG’s.

2. Gender en onderwijs

Activiteiten 2015

• 15/06/2015 - Voorstelling van de
conclusies en aanbevelingen van de
gender evaluatie van DGD door Lisette
Caubergs (South Research).
• 9-10/09/2015 – Organisatie van een
tweedaagse vorming voor 18 Educaid.be
leden over de integratie van gender in de
projectcyclus. Vorming gefaciliteerd door
de NGO Le Monde selon les Femmes.

2. Gender en onderwijs

Voorzien in 2016
• 12/01/2016 – Opvolgingsdag vorming,
specifiek over gendergevoelige indicatoren.
• 3/02/2016 ) – (Eerste) werksessie voor het
samen identificeren van gendergevoelige
indicatoren, in het kader van de formulering
van nieuwe MJP door leden.
• 21/04/2016 – Seminar door Katie Smith,
CAMFED (Campaign for Female Education)
• Uitwisseling tussen leden over specifieke tools
of methoden.
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3. Technische en beroepsvorming
(TVET)

Doel: De reflectie verdiepen wat betreft de
begeleiding naar de arbeidsmarkt en/of de
afstemming tussen opleiding en arbeidsmarkt.
Activiteiten 2015
• Opstellen van een conceptuele en didactische
nota met negen basisprincipes die belangrijk
zijn indien men wil dat opleidingsprogramma’s
daadwerkelijk leiden tot een duurzame
verbetering van de inzetbaarheid in de
arbeidsmarkt.
• Elk principe wordt uitgewerkt door een
lidorganisatie en wordt geïllustreerd met een
concreet voorbeeld.

3. Technische en beroepsvorming
(TVET)

Voorzien in 2016
• Afwerken van de publicatie en
lancering door middel van een publiek
event (juni).
• Evaluatie
• Discussie over en begin van een nieuw
project?

4. Gemeenschappelijke Contextanalyses
(GCA)
Doel: De sector onderwijs prominent aan bod laten
komen in de GCA’s.

Activiteiten 2015
• Pleidooi om de onderwijssector als thema aan bod
te laten komen in elke GCA.
 Educaid.be wordt in het Vademecum van de koepels
vermeld als contactpunt wat betreft onderwijs.

• Faciliteren van de samenwerking en taakverdeling
tussen leden wat betreft de redactie van het
onderwijsgedeelte in elke GCA (“sub-leads”).
• Het Vademecum werd door VVOB aangepast voor
de sector onderwijs en verspreid onder de leden
van de projectgroep.
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4. Gemeenschappelijke Contextanalyses
(GCA)

2016: GCA > GSK
• Het Kabinet en DGD finaliseren op dit moment de
regelgeving en richtlijnen wat betreft de
Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK).
• Educaid.be stelt voor opnieuw samen te werken
rond het onderwijsluik in deze GSK’s, op basis
van het werk dat reeds werd verricht voor de
GCA’s. Het gaat om een samenwerking rond max.
31 landen.
• De meerwaarde om dit te doen binnen
Educaid.be:
 Praktisch: coördinatie;
 Strategisch: versterken van de invloed van het
platform wat betreft de onderwijssector.

5. Hoger onderwijs, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten 2015
• 20/10/2015 – Organisatie van een ontmoeting
tussen actoren van het hoger onderwijs en van de
ontwikkelingssamenwerking actief rond onderwijs:
Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Op
zoek naar synergie en samenwerking tussen
Belgische universiteiten/hogescholen en
ontwikkelingsactoren.
• Doel: Inspiratie te bieden voor – en hopelijk ook
een aanzet te geven tot – samenwerking tussen
deze actoren door het toelichten van bestaande
samenwerkingen en het creëren van een ruimte
waar zij mekaar kunnen ontmoeten en
ervaringen, ideeën en interesses kunnen
uitwisselen.

5. Hoger onderwijs, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking

Projectgroep afgesloten
• Het event wekt nogal wat interesse op voor
uitwisseling, maar het draagvlak vanwege
leden om deze projectgroep voor te zetten
bleek onvoldoende.
• Plan: het secretariaat zal direct contact
opnemen met coördinatoren
“internationalisering / OS” op het niveau van
de hogescholen en universiteiten om hun
interesse af te toetsen inzake lidmaatschap
van en/of deelname aan activiteiten van
Educaid.be.
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4. JAARLIJKSE CONFERENTIE 2015
“Education and the Sustainable Development
Goals. Challenges and Opportunities”
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