
 

                                                                                                                       

 

eTwinning Professional Development Workshops 2010 
 

Ieder schooljaar organiseert eTwinning een tiental Europese workshops in 
verschillende landen. Deze workshops zijn bedoeld voor leerkrachten die willen 
kennismaken met eTwinning en die meer willen weten over het gebruik van ICT in de 
lessen en Europese projectwerking. Aan iedere workshop nemen honderd 
leerkrachten uit Europa deel. Tijdens de workshop kunnen deelnemers contacten 
leggen, ervaringen uitwisselen en projecten opstarten.  
 
Deelname aan deze workshops is kosteloos en alle reisonkosten worden door 
eTwinning vergoed. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de Nationale Helpdesk - 
contactpersoon hiervoor is Sara Gilissen.  
 
Op de Europese website vindt u een overzicht van de workshops 
http://www.etwinning.net/nl/pub/professional_development/european_workshops.htm  
 
 
 
Enkele reacties van Vlaamse deelnemers:  
 
"De Workshop in Roskilde was een fantastische ervaring alleen al door het Europese (en 
wereldwijde) karakter. Er waren heel veel collega's uit Europese landen en zelfs daarbuiten 
aanwezig.  
Uit de workshops is duidelijk gebleken dat Denemarken heel wat innovatiever is op het gebied van 
ICT in lessen en dat Vlaanderen nog steeds een conservatief bouwsel is wat betreft lesgeven.  
Ik heb een aantal interessante links en ideeën opgedaan om te gebruiken in mijn lessen wat betreft 
ICT. ICT is een zeer goed middel om de aandacht van leerlingen op te wekken, want dit is een wereld 
waar ze zich in thuis voelen.  
Kort samengevat: ik zou deze workshop zeker aanraden aan collega's want je leert heel veel bij en 
opent je ogen naar Europa en de wereld!" 
Eli Noë - Atheneum Vijverhof Brugge - PDW Roskilde Denemarken - maart 2009 
 
"Als nieuwkomer in het internationaliseringsproject op school was de Professional Development 
Workshop in Göteborg voor mij een openbaring en een waar succes! Niet alleen heb ik enorm veel 
ideeën opgedaan, enthousiaste collega's leren kennen, interessante contacten gelegd, maar vooral 
mijn blik kunnen verruimen, ver buiten de grenzen van de school en dit land! Het uitwisselen van 
leservaringen en methodes was erg leerrijk en werd erg praktisch aangepakt waardoor je onmiddellijk 
zin kreeg om alles uit te proberen in de klas. " 
Nele Coucke - Instituut Spes Nostra Heule - PDW Göteborg Zweden - november 2009 
 
"Deze Workshop was een zeer leerrijke ervaring op allerlei vlakken. De workshops en presentaties 
waren stuk voor stuk van een zeer hoog niveau. Er werden voortdurend interacties en discussies 
uitgelokt tussen de deelnemers uit de verschillende Europese landen. Mede hierdoor werd een basis 
gelegd voor het maken van nieuwe contacten en innoverende ideeën. Natuurlijk moet je jezelf 
openstellen en in contact treden met de andere deelnemers. Maar aangezien alle deelnemers nieuwe 
contacten wensen te leggen, heerst er een sfeer van volstrekte openheid. Dit resulteert dan ook in tal 
van nieuwe vriendschappen." 
Nils Depireux - Middenschool Heilig Hart Bree - PDW Göteborg Zweden - november 2009 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                                       

 

Praktische informatie voor deelnemers 
 

Voor het vertrek  
 
Registreren voor de workshop 
Nadat de Nationale Support Service uw deelname heeft bevestigd, krijgt u een 
uitnodiging om uzelf in te schrijven op de website van het gastland en ontvangt u  
praktische informatie van de organisator.  
 
Verplaatsing 
U bestelt zelf de trein- of vliegtuigtickets. Enkele nuttige links:  
-    trein:   http://www.b-rail.be/int/N/  
-    vliegtuig:  http://www.travelprice.be 

http://www.opodo.be  
http://www.airstop.be  
http://www.expedia.be  
http://www.bblt.be  

 
Registreren op www.etwinning.net  
Voor vertrek registreren deelnemers zich op de Europese portaalsite. Tips voor 
registratie vindt u op 
http://www.etwinning.net/ww/nl/pub/etwinning/tools/guidelines.htm  
 
Projectideeën  
Probeer op voorhand een idee te vormen van het soort project dat u wenst: leeftijd 
leerlingen, thema, voertaal, hulpmiddelen en eindproducten... U hoeft op voorhand 
geen gedetailleerd projectvoorstel uit te werken. Belangrijk is dat u ook flexibel bent 
en openstaat voor de ideeën van anderen.  
Ideeën en praktijkvoorbeelden vind u op www.etwinning.net en www.etwinning.be 
Indien u een specifiek projectvoorstel heeft, kan u dit op papier zetten en meenemen 
als informatie voor mogelijke projectpartners.  
U kan ook naamkaartjes, foldertje van de school,… meenemen voor toekomstige 
projectpartners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                       

Tijdens de Workshop 
 
Deelname aan alle activiteiten is verplicht tijdens de Professional Development 
Workshop. Ook de culturele activiteiten en networking dinners zijn verplicht.  
Deelnemers mogen zich niet laten vergezellen door derden (familie, vrienden of 
collega's).  
 

Na de Professional Development Workshop  
 
Na de PDW ontvangt u een evaluatieformulier van de Nationale Helpdesk.  
U schrijft ook een kort persoonlijk verslag over de workshop. Dit verslag wordt 
gepubliceerd op de weblog. Foto’s, podcast, video… zijn ook  welkom.  
 

Terugbetaling van de onkosten  
 

- Alle reiskosten worden vergoed nadat de Nationale Helpdesk uw evaluatie en 
verslag van de workshop heeft ontvangen. Enkel de kosten waarvoor 
bewijsstukken worden opgestuurd worden terugbetaald.  

-  Enkel vliegtuig- en treintickets in economy of tweede klasse worden vergoed.  
- Kosten voor openbaar vervoer naar en van de luchthaven in Brussel en in het 

buitenland worden terugbetaald.  
- Taxi kan enkel uitzonderlijk worden terugbetaald. Gebruik de taxi enkel in 

noodgeval.  
- Voor verplaatsingen met de auto wordt een maximumbedrag toegekend dat 

overeenkomt met de prijs van het treinticket voor die afstand.  
- Denk aan de verzekering!  
- De lokale organisator zorgt voor de reservatie van uw hotelkamer. Deze 

kosten worden rechtstreeks door eTwinning betaald.  
- Extra hotelovernachtingen of hotelkosten worden ter plaatse betaald door de 

deelnemer. 
 
 

Contact – Nationale Helpdesk  
 
Sara Gilissen 
Sara.gilissen@ond.vlaanderen.be  
02/553 96 34  
 
Departement Onderwijs en Vorming  
Internationale Relaties (7C02) 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 

 
 


