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1. Stuurgroep

• 9 organisaties / 3-4 vergaderingen per jaar

• Opvolging van functionering platform (secretariaat) en 
activiteiten

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

• Specifieke werkpunten 2019 en 2020:
• Herziening Basistekst (actualisering i.k.v. SDG’s)
• Externe evaluatie (2019/2021)
• Opvolgen GCE lidmaatschap & activiteiten

https://www.educaid.be/nl/documenten/basistekst-en-intern-reglement


2. Projectgroepen

•Verschillende projecten werden afgerond:
• Milieu

• D4E

• Gender

• TVET

•Trajecten/opties voor nieuwe projecten zullen in 
elke groep worden besproken en uitgewerkt



2019:

• Afwerking van een methodologische 
fiche voor de integratie van milieu-
en klimaataspecten in onderwijs- en 
vormingsprogramma’s of projecten

• Gestructureerd rond specifieke & 
concrete vragen, die (onder meer) 
kunnen worden gebruikt tijdens de 
identificatie en formulering van deze 
programma’s of projecten

Milieu

https://www.educaid.be/nl/documenten/methodological-sheet-environment
https://www.educaid.be/nl/documenten/methodological-sheet-environment


2019:

• Afwerking van een publicatie over het 
potentieel, de uitdagingen/risico’s, 
voorwaarden en strategieën voor 
digitalisering in en voor het onderwijs

• Doel: een kader bieden voor D4E 
beleid en activiteiten, voor zowel 
beleidsmakers als voor 
ontwikkelingsactoren

D4E - Onderwijs en digitalisering

https://www.educaid.be/nl/documenten/d4e
https://www.educaid.be/nl/documenten/d4e


2019:

• Lunch seminar met Joséphine Kobusingye van FAWE 

Rwanda (22/3

• Samenwerking met Le Monde selon les Femmes voor 

de publicatie « Essentiel du Genre 16 : 

L’apprentissage du genre. Pour une éducation non 

sexiste et égalitaire » (afgewerkt in december, 

beschikbaar in februari)

2020:

• Uitbreiding van het thema naar “gender & inclusie”

Gender

https://www.educaid.be/nl/lunch-seminars/fawe-rwanda


2019:
• Seminar Methods and tools for the identification of skills, 

trades and promising sectors (26/11)

• Twee internationale experts, Annelore Verhagen (OECD) en  
Kevin Hempel (Prospera Consulting) spraken over bestaande 
methodes en tools voor analyse van de arbeidsmarkt– en 
hoe & waarom je de keuze maakt uit deze tools.

2020:
• Verspreiden / vulgariseren / kapitaliseren van de gids die 

door Kevin Hempel wordt uitgewerkt in opdracht van GIZ / 
VET Toolbox (gepland maart 2020)

Technische en beroepsvorming (TVET)

https://www.educaid.be/nl/tvet-seminar-2019


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.

Concreet:

• Pleitbezorging voor meer aandacht voor de onderwijssector in de 
(Belgische) ontwikkelingssamenwerking

• Opvolging van de budgetten voor de onderwijssector (ODA)

• Opvolging van de multilaterale samenwerking (GPE, UNESCO, 
Wereldbank, …)

Onderwijs in de bi- en multilaterale OS



2019

• Organisatie van een politiek event in het kader van de verkiezingen 
-> politiek engagement t.a.v. onderwijs in de OS (12/2)

• Opvolging na verkiezingen: herwerken aanbevelingen

• Contacten op niveau gewesten en gemeenschappen

• Activiteiten in het kader van GCE
-> Infosessie n.a.v. High Level Political Forum (juli) en SDG Summit
(september)

-> Advocacy in kader van G7 (juli)

Onderwijs in de bi- en multilaterale OS



2020

• Opvolgen na benoeming nieuwe Minister (federaal)
-> Brief (kern aanbevelingen)

-> Aanbevelingen per sub-sector onderwijs

• Opvolging van de budgetten voor de onderwijssector (ODA)

• Opvolgen activiteiten in het kader van GCE?

Onderwijs in de bi- en multilaterale OS



GCE

• Educaid.be werd eind 2018 de Belgische Coalitie van de 

Global Campaign for Education

• GCE = a worldwide civil society movement that aims to end 

the global education crisis. Mission: to make sure that 

governments act now to deliver the right of everyone to a 

free, quality, public education.

• In 2019 werkten we aan de concretisering van dit 

lidmaatschap (secretariaat + stuurgroep)

https://www.campaignforeducation.org/


Oproep

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

creëren!



3. Conferentie

• 16/05/2019: Education and Displacement. Challenges and 

approaches to providing quality education to refugees and 

displaced people in the Global South. Bekijk het filmpje (11min)

• 14/05/2020: Inclusive Education. Every learner matters – and 

matters equally
• Inclusion and equity are keywords in the formulation of SDG4

• Every child has a right to appropriate high-quality education, regardless of 

gender, location, wealth, ethnicity, but also of religion, language, disability 

– and regardless of how these barriers may further intersect.  

https://www.educaid.be/nl/conference-2019
https://youtu.be/boJi21AJaBA
https://www.educaid.be/nl/conference-2020


4. Seminars/workshops 2019

• 28/01 – Seminar: Ontwikkeling en onderwijs van het jonge kind: een 

universele uitdaging (met Plan International België)

• 22/03 – Lunch seminar met Joséphine Kobusingye: Gender and 

Education in Rwanda: How FAWE Rwanda works towards the 

improvement of education for all girls

• 12/11 – Lunch seminar met Kathleen Heugh: Multilingualism: more than a 

focus on languages

• 26/11 – Seminar: Methods and tools for the identification of skills, trades 

and promising sectors

https://www.educaid.be/nl/seminar-ecce
https://www.educaid.be/nl/lunch-seminars/fawe-rwanda
https://www.educaid.be/nl/lunch-seminars/multilingualism
https://www.educaid.be/nl/tvet-seminar-2019


Events in 2020…

• 24 januari – sociale media campagne n.a.v. 
Internationale Dag van het Onderwijs

• 13 februari – ledenvergadering + reflectieworkshop 

• 14 mei – internationale conferentie

• Ideeën & suggesties? Verwacht u een interessante 
partner, expert,…? Laat het ons weten!



6. Communicatie

•Nieuwsbrief: 4 nummers in 2019

•Facebook: voornamelijk voor het delen van 
(externe) informatie

•Twitter: @Educaid_be: voornamelijk ter 
promotie van eigen events

•Nieuwe VVOB communicatiemedewerker ter 
ondersteuning van events, etc.


