Feedback-Synthese
Mijn plan voor een duurzaam
internationaliseringsbeleid
8 oktober 2019, Landcommanderij Alden Biesen

Wat vond u goed aan deze studiedag?
“Interactie met peers”
“Toolbox uitgelegd”
“Zeer zinvol, heel informatief, goede uitwisseling van good practices”
“Concreet, professioneel aangepakt en uitgelegd”
“Presentatie Toolbox, de praktische voorbeelden, de locatie”
“In de namiddag in kleine groepjes veel tips gekregen. Hoe? Wat?”
“We hebben veel uitleg en informatie gekregen rond het gebruik van de Toolbox. De workshop
namiddag was zeer interessant. We hebben op veel vragen een antwoord gekregen.”
“De omkadering/ de keuze voor verschillende items, volgens de noden, inspiratie te halen bij elkaar,
fantastische setting om zo’n studiedagen te organiseren. De inhoud: sterk! Toolbox: prima! Diverse
vertegenwoordigers: EPOS, Alden Biesen”
“Goede bruikbare tips. Toolbox is een zeer nuttig en voor ons bruikbaar instrument. Ik heb al wat
ervaring met het schrijven van beleidsplannen en toch geeft het me weer nieuwe inspiratie”
“Variatie”
“Tool om internationaliseren duurzaam te maken, uitwisseling van ervaringen”
“Inspiratiesessie, getuigenissen, toolbox”
“Concrete tips, uitwisseling met collega-scholen”
“Goede voorbeelden (sprekers), contacten met andere experts”
“Alles”
“Goede sprekers, boeiende verhalen en goed georganiseerd”
“Zeer goed georganiseerd, interessante sprekers”
“Zeer overzichtelijk, goed dat er op niveau opgesplitst werd (beginners vs. trekkers)”
“De inspirerende voorbeelden, De namiddagsessie per tafel (de keuzemogelijkheid)”
“De voorstelling van de Toolbox, de namiddagsessie die heel praktisch was, de contacten met de
deelnemers”
“Extra info gekregen”
“Contacten, info”
“Inleidende presentatie rond de Toolbox, getuigenissen en schrijversnest”
“Duidelijk, er wordt tijd genomen om vragen te beantwoorden, heldere voorbeelden, catering”
Wat ontbrak of vond u niet zo goed aan deze studiedag?
“Tijd ͫ”
“Alles prima”
“De netwerkmomenten doorheen de dag (buiten de lunch) waren kort door tijdgebrek”
“Afstand locatie- station”
“Ik had graag nog wat meer info gekregen rond het maken, vinden en indienen van documenten en
projecten”
“Niet elke sessie was even sterk (sessie plantrekkers leek zonder doelstelling, misschien kwam dit door
tijdsgebrek”
“Ik had graag als starter ook tijd gekregen om met de trekkers te communiceren, als speed date of zo”
“Te lange en te vage voorbeelden in de voormiddag”
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1. Mijn globale indruk van de dag was positief.
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2. De dag was goed georganiseerd: goed programma.
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5. De getuigenissen waren inspirerend. (1x nvt)
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6. Er was voldoende tijd en ruimte om te netwerken.
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8. Ik zou deze studiedag aanraden aan collega’s.
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9. Ik ga met de toolbox werken de komende maanden.
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3. Deze studiedag bracht voor mij iets nieuws.
4. De inhoud van de sessies beantwoordden aan mijn
verwachtingen.

7. Er was voldoende tijd en ruimte om te werken aan mijn
eigen internationaliseringsplan(nen). (1x nvt)

10. Ik wil graag verdere individuele begeleiding om onze
internationaliseringsactiviteiten duurzamer te maken.
11. Ik kom graag naar een opvolgdag volgend schooljaar.
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“weinig nieuwe zaken”
“Studiedag was volledig”
“Voorbeelden van reeds uitgeschreven plannen”
“Verhuis tussen lokalen”
“Stappenplannen voor Erasmus+ dossiers”
“Een concreet stappenplan voor projectaanvragen zou handig zijn”
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Welke feedback/tips geeft u graag mee aan specifieke sprekers?
“Doe zo voort”
“Was zeer boeiend: de manier waarop en wat verteld werd”
“Er mogen nog wat meer praktijkvoorbeelden aan bod komen. Misschien hier ook een onderscheid
maken tussen Basis en Secundair?”
“Algemene voorstelling en toolbox: prima!”
“Goed gedaan!”
“Mooie inspiratie”
“Positieve maar ook negatieve ervaringen (of valkuilen) aan ons meegedeeld”
“Plantrekkers sessie => Doelstelling vastleggen, communiceren, eindigen met conclusie”
“Goede sprekers”
“Zeer motiverend”
“De studiedag zou eens mogen starten met schrijfsessies van aanvraag  Evaluatie voldoende tijd”
“Laatste spreker was wat lang, veel details die de toewijding en passie toont, maar voor luisteraars uit
andere branche ging de boodschap wat verloren. Maar zeker wel mooi project!”
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“Perfecte (bege)leiding van de dag door Julie; deze job is op haar lijf geschreven. Proficiat! De drie
individuele getuigenissen waren eveneens inspirerend.”
“Sprekers waren ok”
“Sprekers waren inspirerend!”
“Duidelijke presentaties, afwisseling = goed!, goede planning en timing”

Omschrijf deze studiedag in 3 woorden. Graag uw spontane indrukken. Extra uitleg/feedback mag
natuurlijk altijd.
“Leerrijk, kader, interactie”
“inspirerend, kansen op gebied van networking, helder gebracht”
“levensecht, bruikbaar en duidelijk”
“Toolbox, visie, meerwaarde”
“interessant, netwerken, leerrijk”
“Interessant, leerrijk en inspirerend”
“Boeiend, inhoudelijk sterk, prima georganiseerd”
“Inspiratie, tools, impact”
“Inspirerend, motiverend, variatie”
“inspirerend, boeiend”
“Veel informatie, veel inspiratie, ingewikkeld, wissel van tafel bij rondetafelgesprekken was leuk
geweest”
“Inspirerend, overweldigend, beangstigend”
“Netwerken, interessante sprekers”
“Vlot, leerrijk, eye opener”
“We zijn goed bezig!”
“Nog veel leren!”
“Voedzaam (en dan bedoel ik op vlak van info), inspirerend (spreekt voor zich), rustgevend (ik ben
starter, scholengroep is starter, het is geruststellend om deze info te krijgen want mijn eerste weken
waren er vooral van “ik zie het bos niet door de bomen!””
“Motiverend, gezellig, leerrijk”
“Inspirerend, motiverend, professioneel”
“Voldoende info gekregen”
“Inspiratie, collegialiteit en uitdagingen”
“Inspirerend, informerend, aangenaam”
“inspirerend, leuke en gemoedelijke sfeer, leerrijk”
Wat neemt u mee van deze studiedag? Hoe wilt u deze informatie gebruiken in uw werkomgeving?
“Toolbox”
“Met veel enthousiasme + motivatie aan de slag gaan met ons KA101 project!”
“Integreren van toolbox”
“Tips voor visie/missie, concrete tips uit toolbox, tips uit ronde tafelgesprekken”
“Begin eraan! Niet wachten. Gewoon springen”
“Alles. We gaan alle ideeën en voorbeelden nog een rustig bekijken en meteen aan de slag gaan.”
“Veel, zeker de toolbox/contacten”
“Toolkit, werken met kernteam/werkgroep, noden in kaart brengen”
“Toolbox is sterk startpunt”
“Verankering van internationalisering in visie, starten werkgroep”
“Toolbox: start van beleid, collega’s en directie aanspreken die al met internationalisering bezig zijn”
“Starten, met toolbox en zoektocht naar gemotiveerde collega’s, Bedankt voor de organisatie!”
“contacten”
“Toolbox, algemene info, To-do’s”
“Netwerken”
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“Netwerken”
“Praktische tips + toolbox”
“Toolbox als instrument”
“In de nabije toekomst wil ik onze leerkrachten bevragen naar hun “zin” naar internationalisering. Zelf
zie ik het als een logisch onderdeel in het opvoedingsproces van jeugd, kinderen, maar je moet je team
meehebben naar de realisatie ervan.”
“Schrijven van een internationaliseringsplan”
“Toolbox internationalisering”
“Toolbox, websites voor “good practices” en persoonlijke tips en doc’s van Julie”
“Toolbox gebruiken om o.a. visie op te stellen”

Waarbij kan Alden Biesen of Epos vzw uw organisatie nog helpen in de toekomst?
Met welke specifieke obstakels omtrent internationalisering kunnen wij u in de toekomst helpen d.m.v.
studiedagen e.a.?
“Studiedagen voor kernteams en draagvlakverbreding”
“Mobility tool”
“Uitleg vinden van documenten + indienen en budget”
“Het helpen schrijven aan een projectdossier, infosessies”
“Nalezen van toekomstige projecten/feedback geven. Hulp met vinden van bruikbare internationale
cursussen”
“Dit soort initiatieven ͫ”
“Schrijven van Erasmusaanvraag, zoeken naar partnerscholen”
“Schrijven van dossier”
“Schrijven van aanvraag tot evaluatie, er komt heel veel administratie bij kijken”
“Ondersteuning waarschijnlijk. Zal blijken bij eerste stappen binnenkort!”
“Ondersteuning bij invulling/aanvraag Erasmus+ project”
“Nalezen van de aanvraag, jullie doen goed werk”
“Specifieke uitleg Mobility tools financieel gedeelte”
“Ondersteuning met info”
“Nazicht en ondersteuning Erasmus+ projecten”
“Concreet stappenplan/tips om aanvragen in te dienen”
Heeft u nog andere bedenkingen of suggesties voor de organisatoren?
Bv. omtrent uitnodiging, onthaal, accommodatie, lunch, timing, datum van evenement
“Lekkere lunch”
“Prima”
“Bravo en bedankt Julie!”
“Te donker in de zaal, stoelen te dicht op elkaar, nochtans voldoende ruimte”
“Alles werd zeer professioneel georganiseerd!”
“Afstand is voor ons groot
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