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EDUCAID.BE 
REUNION DES MEMBRES

EDUCAID.BE 
LEDENVERGADERING

09/02/2017

1. ALGEMEEN

• Nieuwsbrief (3 nummers)
• Website (verslagen, kalender, news, 

vacatures…)
• Facebook: delen van publicaties, 

events, … (van 352 > 448 “likes”)
• Twitter: @Educaid_be

2. STUURGROEP

• 4 vergaderingen in 2016
• Goedkeuring Jaarverslag 2015
• Opvolging externe evaluatie 
• Voorbereiding MJP 2017-2021
• Goedkeuring van nota’s en 

aanbevelingen (D4D, Educaid 
aanbevelingen, …)

3. PROJECTGROEPEN

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

1. Opvolging onderwijs in de bi- en multilaterale 
ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten 2016

• Onderwijs in de Belgische ontwikkelings-
samenwerking. Aanbevelingen Educaid.be

• Pleidooi voor de onderwijssector in de bilaterale 
Samenwerkingsprogramma’s (Niger, BF, Guinée)

• Opvolging van de ODA codering voor de sector 
onderwijs.

• Opvolging van Belgisch engagement ihk van de GPE.
• Opvolging van onderwijs in het kader van de SDG’s 

– 29/9: lunch seminar met Vernor Muñoz (Plan 
International) “SDG4 – Year 1: An assessment”

1. Opvolging onderwijs in de bi- en 
multilaterale ontwikkelingssamenwerking
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Gepland in 2017

• Pleidooi voor betere integratie van de 
onderwijssector in de OS

• Opvolging van de financiële 
engagementen voor de sector 
onderwijs.

• Opvolgen van de Belgische 
engagementen in het kader van de GPE

• Opvolging van SDG4.

1. Opvolging onderwijs in de bi- en 
multilaterale ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten 2016

• 12/01/2016 – Vorming rond 
gendergevoelige indicatoren.

• 21/04/2016 – Lunch Seminar met Katie 
Smith, CAMFED (Campaign for Female 
Education)

• Uitwisseling tussen leden over gender 
indicatoren, specifieke tools of 
methoden.

2. Gender en onderwijs

Gepland in 2017

2. Gender en onderwijs

Samenwerking met de NGO Le Monde 
selon les Femmes aan een publicatie 
“gender en onderwijs” (in de serie 
“Les Essentiels du Genre”).

3. Technische en beroepsvorming 
(TVET)

• Reflectie rond de problematiek van de 
afstemming van vorming en arbeidsmarkt, op 
basis van de ervaringen en expertise van de 
leden, leidt tot een publicatie met negen 
succesfactoren voor de (duurzame) overgang 
van TVET programma’s naar de wereld van het 
werk. 

• 4/5: Uitwisseling met de Malinese partners van 
VIA Don Bosco.

• 9/6: Lancering van de publicatie met een 
publiek event.

Activiteiten 2016

Gepland in 2017
Capitalisering en illustratie van de 
conclusies en aanbevelingen van de studie 
Enhancing the contribution of the Belgian 
TVET programmes to girls’ empowerment, 
uitgevoerd door Lisette Caubergs en Ellen 
Verhofstadt (South Research) in opdracht 
van Plan België.

• 25/1: Deelname met workshop aan ARGO 
seminarie

• 7-8/6: paneldiscussie op EDD (indien voorstel 
weerhouden) 

3. Technische en beroepsvorming 
(TVET)
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4. Gemeenschappelijk Strategische Kaders  (GSK)

Doel: Ervoor waken dat de sector onderwijs 
voldoende en kwalitatief aan bod komt in de 
GSK’s.

Meerwaarde van Educaid.be: 
Ø Praktisch: coördinatie;
Ø Strategisch: versterken van de invloed 

van het platform wat betreft de 
onderwijssector.

4. Gemeenschappelijk Strategische Kaders 
(GSK) 

• 2016
Afstemming en taakverdeling onder de 
betrokken lidorganisaties.

• 2017
Opvolging van de strategische dialoog 
over de GSK’s.

5. Milieu en onderwijs

Activiteiten 2016
• Oprichting in april 2016

• Afbakening van actieplan 2016-2017:
üKLIMOS toolkit beter leren kennen en 

bijdragen aan de operationnalisering ervan.
üZich positionneren tav milieu ihkv de SDG’s.
üLeren van elkaars expertise en ervaringen

• 11/10/2016: KLIMOS vorming “Education 
for Sustainable Development 
Cooperation” voor Educaid.be leden

5. Milieu en onderwijs

Gepland in 2017

• Mapping & toelichting lessons learned 
van bestaande projecten van leden PG

• Leden PG lichten bestaande 
projecten/initiatieven toe tijdens een 
publiek event. (tbc)

• Ook externe expertise aanspreken 
voor dit event of lunch debat/seminar?

6. ICT/Digitalisering voor/in onderwijs

Activiteiten 2016
• Oprichting in april 2016

• Afbakening van actieplan 2016-2017:
ü Opvolgen van het thema ICT in/voor 

onderwijs binnen de Belgische OS en 
internationaal.

ü Leren van elkaars expertise en ervaringen 
(mapping/uitwisseling).

• 8/6: Input op de draft D4D Strategic 
Policy Note van DGD (nota)

6. ICT/Digitalisering voor/in onderwijs

Gepland in 2017

• Voorbereiding programma conferentie 
2017

• Mapping & toelichting lessons learned 
van bestaande projecten van leden PG
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4. LUNCH SEMINARS 2016

• 21/04 – Katie Smith, Camfed – “The 
Camfed Model: Effecting Systemic 
Change”

• 29/09 – Vernor Muñoz, Plan 
International – “SDG4 – Year 1: An 
assessment”

• 13/10 – n’GO debat “Noord en Zuid: 
samen op de schoolbanken. Hoe ook 
educatiehulp een leertraject aflegt”

5. JAARLIJKSE CONFERENTIE

2016:
“Inclusive and equitable quality 
education for all – Implementing a 
universal agenda”

2017:
Digitalisering in/voor onderwijs
-> Werktitel “Digital, education and 
development. How to be smart about 
it?”


