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Programma

•Overzicht 2017-2018

•Conferentie

•Voorstelling nieuwe leden

Koffiepauze

•Market Place & Speed date

Lunch



1. Doelstellingen Educaid.be

MJP 2017-2021:

• Strategische Doelstelling: SDG 4: verzekeren van inclusief en 
kwaliteitsvol gelijke kansenonderwijs en levenslang en levensbreed leren 
voor iedereen.

• Specifieke Doelstelling: De Belgische actoren inzake onderwijs en 
vorming in de OS creëren een (politieke) context om de kwaliteit van de 
interventies inzake onderwijs in het Zuiden te verbeteren.

• Resultaat 1: De leden van het platform delen hun expertise en maken 
gebruik van externe expertise rond kwaliteitsvol onderwijs in OS.

• Resultaat 2: Educaid.be is een actieve gesprekspartner van de Belgische 
overheid bij de beleidsvorming rond kwaliteitsvol onderwijs in OS.

• Resultaat 3: Het platform stimuleert en faciliteert samenwerking en synergie 
tussen haar leden, in het kader van een geïntegreerde benadering.



2. Stuurgroep

•Algemene opvolging functionering platform en 
secretariaat

•Formulering en/of goedkeuring van 
beleidsaanbevelingen en -nota’s

•Aanvaarden van nieuwe leden

•Aanpassing Intern Reglement (“code of 
conduct”)



3. Projectgroepen



Doel:

De onderwijssector op de agenda van het Belgisch 
officiële (bi- en multilaterale) ontwikkelingsbeleid 
houden, door opvolging en ondersteuning van dit 
beleid, en advocacy waar nodig en gepast.

Opvolging onderwijs in de bi- en multilaterale 
ontwikkelingssamenwerking



2017
• Interne nota voor de opvolging van nieuwe bilaterale 

samenwerkingsprogramma’s

• Opvolging van GPE en het UNESCO Steering Committee for the 
implementation of SDG4.

• Organisatie van een info sessie voor parlementairen, politieke adviseurs, 
etc. “De steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor 
onderwijs in het nieuwe SDG-kader”

• Bijdrage van een artikel rond onderwijs voor het CNCD jaarrapport.

• Voorstelling van het Gem Report 2017 in Brussel (lunch seminar)

Opvolging onderwijs in de bi- en 
multilaterale ontwikkelingssamenwerking



2018: Twee prioriteiten (te bevestigen)

• Pleidooi voor betere integratie van de onderwijssector in de 
bilaterale OS

• Voorbereiden en verspreiden van een Memorandum aan de 
politieke partijen in het licht van de aankomende verkiezingen 
(2019)

Andere:

• Voorstelling van het WDR 2018 in Brussel (samenwerking tss 
Wereldbank, DGD, EU en Educaid.be)

• Opvolgen van de financiële engagementen voor de sector 
onderwijs

Opvolging onderwijs in de bi- en 
multilaterale ontwikkelingssamenwerking



2017:

• Inhoudelijke voorbereiding Conferentie 2017

• Lunch seminar ICT-Praktijkdag & Fyxxilab (7/12)

ICT en digitalisering



2018:
• Formuleren van specifieke (beleids-)aanbevelingen 
rond ICT in en voor onderwijs (opvolging D4D 
beleidsnota en conferentie).

• Organiseren van een workshop voor leden rond 
“good practices & tools for ICT in education” (najaar).

• Samenwerking met Kindling: o.m. verzamelen 
informatie “ICT in/for education” projecten van leden 
voor Kindling databank.

ICT en digitalisering

http://www.kindling.be/


2017:
• Leden PG stellen hun milieu-benadering, -projecten, -
initiatieven aan elkaar voor (3 bijeenkomsten, 6 
presentaties)

• Voorstelling door Louvain Coopération van haar « Outils 
d’Intégration Environnementale (OIE) » (vnl voor het 
domaine van voedsel- en economische zekerheid)

2018:

• OIE aanpassen voor de sector onderwijs en vorming, met 
ondersteuning van Louvain Coopération.

Milieu en onderwijs

https://www.louvaincooperation.org/


2017-2018:

• Geplande samenwerking met Le Monde selon les 
Femmes voor een publicatie “gender en onderwijs” 
(in de serie “Les Essentiels du Genre”) 

• Uitgesteld door omstandigheden bij M/F -> wordt 
terug opgepikt in 2018.

Gender en onderwijs



2017
• Capitalisering en illustratie van de conclusies 

en aanbevelingen van de studie Enhancing 
the contribution of the Belgian TVET 
programmes to girls’ empowerment, 
uitgevoerd in opdracht van Plan België. 

=> Format: website

• 25/1: Deelname met workshop aan seminarie 
ARGO (Adviesraad Gender en Ontwikkeling)

Technische en beroepsvorming (TVET)

http://www.planbelgique.be/enhancing-the-contribution-of-the-belgian-tvet-programmes-to-girls-empowerment


2018:

• Lancering van de site “Girls & TVET” tijdens een publiek 
event.

• Nieuw project: « Beroepen & vaardigheden met toekomst »

1. Reflectie/trainings-workshop over de begrippen “nieuwe 
beroepen/beroepen met toekomst” en “nieuwe vaardigheden”. 

2. Verwezenlijken van een publicatie, representatief voor de 
diversiteit van ontwikkelingslanden, de leden van Educaid.be 
en de nieuwe beroepsdomeinen (digitalisering, cultuur, 
transport, …)

Technische en beroepsvorming (TVET)



Oproep

• De verschillende projectgroepen zijn op zoek naar 
nieuwe leden om de reflectie te verdiepen, het werk 
te verdelen, een groter draagvlak te creëren.

• Leden kunnen altijd een nieuwe projectgroep 
voorstellen. Effectieve oprichting is afhankelijk van 
het draagvlak: minstens 5 leden moeten zich 
engageren.



4. Lunch seminars: 2017

• 09/11 – 2017/8 GEM Report. Accountability in 
education: Meeting our commitments

• 13/11 –– Prof. Kwame Akyeampong: Teacher 
education and improving learning opportunities for 
vulnerable children and youth: what role for 
development cooperation? 

• 07/12 – ICT-praktijkdag & Fyxxilab: Inspiring 
experiences of ICT in education



4. Lunch seminars: 2018

•18/01 – Presentation WDR 2018 “LEARNING to 
Realize Education’s Promise” 

•Maart 2018 – Girls & TVET

•Suggesties???



5. Conferentie

• 18/05/2017:

Digital, Education and Development. How to be smart about it?

• 17/05/2018:

Building a Shared Future: Linking Health and Education (working 

title)

• 2019:

Migration (cf. 2019 Global Education Monitoring Report)? 

Other suggestions??



5. Conferentie

17/05/2018: Building a Shared Future: Linking Health and 

Education 

• In samenwerking met Be-cause health

• Egmont Paleis

• 3 peilers:
• Health Work Force Development

• Safe and Healthy School Environment

• Community engagement/awareness-raising for health and education

• Plenaire sessies (ochtend) + parallelle sessies (namiddag)



6. Communicatie

•Nieuwsbrief: 4 nummers in 2017

•Website: nieuwe site komt eraan!

•Facebook: delen van informatie (van 448 > 545 
“likes”)

•Twitter: @Educaid_be voornamelijk ter 
promotie van events



Bedankt!


