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• Educaid.be: nationaal platform dat instellingen, organisaties en particulieren 

verenigt die werkzaam zijn in de onderwijs- en/of vormingssector binnen de 

Belgische internationale samenwerking.

• Opgericht in 2010 op initiatief van VVOB en APEFE, samen met andere 

organisaties.

• Financiering: DGD, via VVOB & APEFE

• 50 lidorganisaties: overheid (DGD, Enabel), institutionele actoren (VVOB, 

APEFE, VLIR-UOS, ARES-CCD), NGO’s, 4de pijlerorganisaties.

Educaid.be 



•Visie

Alle kinderen – jongens en meisjes – moeten gelijke kansen tot kwaliteitsvol 

en inclusief onderwijs krijgen. Zodat ze de kans krijgen om zo goed mogelijk 

hun menselijk potentieel te ontwikkelen, om duurzaam in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien en om bij te dragen aan een vreedzame, 

democratische, gender neutrale en duurzame maatschappij vrij van racisme en 

(extreme) armoede. 

•Missie

Het platform wil de capaciteit en expertise van haar leden versterken en het 

Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkeling verder helpen uitbouwen en 
ondersteunen.
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Projectgroepen : 

• Onderwijsthema (vb. TVET) of transversaal thema (vb. gender en inclusie, 

milieu, D4E)

• Aangestuurd door de leden, gefaciliteerd door coördinator

• Doel: samen werken aan een concreet project bepaald door, en met een 

meerwaarde voor, alle leden van de groep, op basis van een concreet 

actieplan, afgebakend in de tijd

• Concrete outputs: publicatie, flyer, webstek, lunch webinar, workshop, 
(digitale) conferentie, etc.

Structuur 



• Opgericht in 2016

• 2016-2017: Uitwisseling tussen leden over hun respectieve 

aanpak, projecten, initiatieven wat betreft milieu.

• Voorstelling door Louvain Coopération van de « Outils 

d’Intégration Environnementale (OIE) » (gericht op voedsel- en 

economische zekerheid).

• 2018-2019: OIE aanpassen voor de sector onderwijs en vorming 

(in samenwerking met Louvain Coopération).

Projectgroep : Milieu en onderwijs

https://www.louvaincooperation.org/


Methodologische fiche 

Verspreiding van het document 

via de website, newsletter van 

december 2020 en social media

Lidorganisaties : 

Cebios - Enabel - Plan 

International - Vliruos - VIA 

DonBosco - VVOB - APEFE 

https://www.educaid.be/system/files/media-document/2019-12/fiche-methodologique-environnement_fr_lowres.pdf
https://www.educaid.be/fr/documents/fiche-methodologique-environnement


Gebruik

Reflectietool :  algemeen document dat ieder

naar eigen behoefte en context aanpast

Aangepast aan de onderwijssector, geformuleerd

rond concrete vraagstukken

Vragen zijn onderverdeeld in 4 delen om 

reflectie te voeden. 

Inspiratie voor huidige programmering en 

Formulering MJP 2022-2026



“Ik heb daar met VVOB veel rond gewerkt in Ecuador en hun huidig programma 
daar gaat daar nu ook veel over.” Enabel, Evelien Masschelein, plaatselijke

vertegenwoodiger (Marokko & Tunesië)

Getuigenissen 

“De meerwaarde van de tool is dat het op onderwijs is toegepast”, VVOB, Cambodja,  

Lotte Van Praet, Eduction Advisor

“De vragen van de tool zijn (soms) open. Dat maakt 

dat het dan moeilijker is om een goed antwoord te 

formuleren. Voorkennis over climate and climate

change is nuttig, zodat je de tool goed kan inzetten”. 

VVOB, Cambodja, Lotte

“Het is een mooie inspiratie, 
ook als je met je team rond
klimaat wilt gaan werken.” 
VVOB, Cambodja Lotte
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Meer weten ? 

• www.educaid.be

• www.facebook.com/Educaidbe

• @Educaid_be

• marije.vanbreda@educaid.be


