Gratis Workshop
‘mijn plan voor een duurzaam
internationaliseringsbeleid’
Voorstelling toolbox en inspiratiemoment voor organisaties met dat extra ‘leer’aspect voor volwassenen

Organisatie: Landcommanderij Alden Biesen i.s.m. Epos vzw

25 juni 2019

10.00u. – 16.30u.
Uitnodiging

Doel:

- leren gebruiken gratis toolbox
- schrijven/herwerken eigen internationaliseringsbeleidsplan
- netwerken / feedback collega’s andere organisaties
Plaats:

VAC Brugge

Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge (vlakbij het station)
GRATIS

Meer info:
1. Biedt jouw organisatie leermogelijkheden voor volwassenen?
2. Heb je ervaring met projecten of samenwerking over de taal- of landgrenzen heen?
3. Wil je die internationaliseringsactiviteiten en -projecten duurzaam verankeren in je
organisatie?
Kunnen wij je van dienst zijn? In overleg met Epos vzw ontwikkelden Europahuis Ryckevelde en
Landcommanderij Alden Biesen een toolbox die je gratis kan downloaden. De toolbox zet je op weg
met tips en praktische en gebruiksklare sjablonen rond 10 elementen die deel uitmaken van een
professioneel, duurzaam en kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid in je organisatie, vereniging,
centrum, vzw, lokaal bestuur, …
Kom op 25 juni 2019 naar het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Brugge. Het Europakasteel
Alden Biesen en een consulent samenwerking en internationalisering van Epos vzw beantwoorden er
graag al je vragen.

Leer er de toolbox gebruiken, luister naar hoe collega’s in andere organisaties hun
internationaliseringsbeleidsplan vorm geven en ontdek er wat een Europees ontwikkelingsplan kan
zijn. Begin te schrijven of werk verder aan je beleidsplan, vraag feedback en deel je ervaring met
collega’s van andere organisaties.
Doel van deze schrijfdag: naar huis gaan met inspirerende ideeën, een draftversie of herwerkte
langetermijnvisie internationalisering op maat van jouw organisatie en zelfstandig verder kunnen met
de hulp van de gratis toolbox.
Wij raden je aan om met min. twee collega’s te komen, van wie minstens één een leidinggevende
functie heeft.
Dit event is gratis, lunch inbegrepen.
Interesse? Schrijf je vandaag nog in via www.epos-vlaanderen.be:
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/gratis-workshop-%E2%80%98mijn-plan-voor-een-duurzaaminternationaliseringsbeleid%E2%80%99-0

Heb je nog vragen of specifieke wensen? Mail naar julie.focquet@vlaanderen.be of bel +32 (0)89 51
93 53.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op 25 juni 2019!

Programma:

9.30u.

Ontvangst met koffie

10u.00 – 10.10u.

Inleiding: Europees ontwikkelingsplan, impact, implementatie: wat?

10.10u. – 10.30u.

Praktijkvoorbeeld 1: een ervaringsdeskundige aan het woord

10.30u. – 11.30u.

Interactieve introductie toolbox
‘internationalisering verankeren in de volwasseneneducatie’

11.30u. – 12.00u.

Speeddate (match vinden in context, verwachtingen, ervaringen)

12.00u. – 13.00u.

Lunch

13.00u. – 13.15u.

Praktijkvoorbeeld 2: een ervaringsdeskundige aan het woord

13.15u. – 15u.30u.

Rondetafelgesprek in peergroepen: brainstorm- en schrijfsessie

15.30u. – 16u.00

Afsluiter: plenaire terugkoppeling

