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Nuffic
De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, in opdracht van 
Ministerie van Onderwijs en de Europese Commissie

Missie
• Leerlingen en leraren een brede blik

op de wereld
• Elke leerling, student en docent 

kan een international ervaring opdoen

Voor wie?
PO, VO, MBO en HO

Hoe?
o.a. door (scholen)netwerken 

en subsidies (Erasmus+)



Wat is het Cilo-netwerk?

Netwerk lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs

Coördinatoren internationalisering Pabo, 1e- en 2e-graads

Leden werken aan:

- Kennis over hoe je met een klas kunt internationaliseren;

- Wereldburgerschap en internationalisering integreren in het curriculum;

- Ontwikkelen van internationale competenties

Zodat hun studenten:

- internationaal vaardig en intercultureel competent zijn;

- zich thuis voelen in een globaliserende wereld;

- goed om kunnen gaan met diversiteit in de klas



Praktische informatie over Cilo

• Jaarlijks 3 bijeenkomsten: 2 netwerkbijeenkomsten 
en een thema-studiedag;

• Jaarlijks een driedaagse conferentie voor 
studenten: Teacher in Europe;

• Uitwisseling van ervaringen en praktische tips met 
collega’s;

• Ondersteuning en advies van Nuffic, bijv. 
gastcolleges;

• Informatie, bijv. over actuele thema’s (diversiteit, 
buitenlandstages, e.d.) en de scholennetwerken 
van Nuffic (tto, vvto, tpo, Global Citizen Network);

• Gezamenlijke acties voor en door leden
• Kosten: Voor het kalenderjaar 2019 is de bijdrage 

€880,- per instelling.

http://www.teacherineurope.eu/


Cilo-leden

• Christelijke Hogeschool Ede

• Driestar Hogeschool - Gouda

• Fontys Lerarenopleidingen - Tilburg, 

Eindhoven, Sittard, Roermond

• Gereformeerde Hogeschool VIAA -

Zwolle

• Haagse Hogeschool - Den Haag

• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

• Hogeschool De Kempel - Helmond

• Hogeschool Ipabo Amsterdam

• Hogeschool Iselinge - Doetinchem

• Hogeschool Leiden

• Hogeschool Rotterdam

• Hogeschool Utrecht

• Hogeschool van Amsterdam

• Hogeschool Windesheim - Zwolle

• Katholieke Pabo Zwolle

• Marnix Academie - Utrecht

• NHL Stenden Hogeschool - Leeuwarden

• Radboud Universiteit Nijmegen

• Saxion Hogeschool - Deventer, Enschede

• Universiteit Leiden

• Universiteit Utrecht

• Universiteit van Amsterdam



Meer informatie?

https://www.nuffic.nl/

onderwerpen/cilo-netwerk/

cilo@nuffic.nl

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/cilo-netwerk/
mailto:cilo@nuffic.nl


Nicole Reith

Hogeschool Utrecht

Hoe een klein idee groot wordt
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Hoe een klein idee 
groot wordt



Korte tijdlijn

• Oktober 2015 – eerste bezoek aan Kenia t.b.v. kennisdeling

• Januari 2016: presentatie Vodafone’s Instant Classroom in Amsterdam (zo 
Juli 2016: opstellen van voorstel

• ICEFIL (de International Center of Excellence for Innovative Learning) pakt 
het idee op



Ter zijde - wat is de instant classroom?



Wat was het idee?
Know-how HU over 
blended learning en
leraren opleiden, èn
contacten met lokale

universiteit

Lerarentekort in 
vluchtelingenkampen

Vodafone’s donatie van 
Instant Classrooms



Korte tijdlijn

• Oktober 2016: eerste bezoek vluchtelingenkamp

• December 2016: start pilot

• Oktober 2017: twee lokale universiteiten tekenen 

convenant voor het samen aanbieden van een volledig diploma programma

• Januari 2018: eerste cohort krijgt (deel-)certificaat

• September 2018: eerste cohort wordt ingeschreven als student bij Kenyatta
University



Oktober 2016 : 
Assessment bezoek Kakuma

• Een bevolking van 170.000 mensen (➔ nu neer dan 
220.000! D.m.v. “settlement” ernaast)

• Net over de helft van hen is onder de 18 

• Vijf (nu zes) middelbare scholen 

• Scholen “draaien” twee schooldagen achter elkaar

• Klassen van tot wel 120 leerlingen

• 3%➔ inmiddels 6% van alle tieners heeft toegang 
tot de middelbare school (het aantal meisjes neemt 
sterk af vanaf 12-jarige leeftijd)

• 80% (gehalveerd naar 40%) van de docenten is zelf 
vluchteling en is niet als docent opgeleid



Veel onderwijsinitiatieven . . .

Maar . . .

. . . Geen van allen 
voorziet in trainingen 
van leraren in het 
voortgezet onderwijs, in 
de meest moeilijke 
klassen denkbaar  . . .



Ontwikkeling programma

Tussen oktober en december 
2016:

• De 7 HU cursussen basis 
lerarenbekwaamheden werden 
op maat omgevormd tot een 
blended programma van 4 
eenheden

• Ontwikkeling van een maatwerk 
online platform

• Begin december 2016: eerste 
on-site training



Sindsdien:

• Groot aantal on-site, 
praktische trainingen

• Online content

• Mentoring en coaching 
op afstand via
• het platform, 

• email, 

• whatsapp, 

• facebook messenger, 

• Skype waar mogelijk

• AI was een idee, maar 
niet toepasbaar



Sindsdien:

• Samenwerkingsverband HU en Kenyatta
University met als doel een erkend diploma als 
leraar

• Eerste certificering

• Eerste inschrijving van onze getrainde 
docenten bij Kenyatta University

• Contacten met nationaal en lokaal ministerie 
van onderwijs en van ICT

• Samenwerkingsovereenkomsten met UNHCR, 
UNESCO, Windle International, en Edukans



Sindsdien:

• In Europa: 

- Samenwerking met Europese universiteiten (via ICEFIL) om dit 
model op maat aan- en toe te passen in een Teacher Training Academy 
voor docenten van migranten in Europa, en om migrant-docenten te 
scholen voor de praktijk in hun nieuwe thuisland

• In Oost-Afrika:

- Vraag naar een vergelijkbaar programma in Oeganda 
(onderhandelingen gaande)

- Vraag naar een vergelijkbaar programma, maar dan om beroeps-
docenten op het gebied van landbouw in Kenia op te leiden 
(onderhandelingen gaande)



Accelerated Diploma in Teaching
(delivered by MOI or KU once 

Level 1 and Level 2 both 

completed)

Certificate of Achievement  - Level 2

(delivered by MOI or KU)

Certificate of Achievement – Level 1  

Level 1 (delivered by HU)

Het nieuwe model van ICEFIL met uitbreiding naar andere
leerpaden die leiden tot toegang tot de arbeidsmarkt

Full BA –in Teaching 
(Additional 2yrs of University needed)

Pathway - Formal 
Diploma Program 

in  Teacher Training

Proposed Pathway for 
Vocational training 
through Partners

Online 
Lifelong 
Learning

Pathway to Future Employability
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Wat is hier zo bijzonder aan?

• Gebruik van innovatieve middelen (ICT, blended learning en afstands-
coaching) om mensen van veraf van trainingen te voorzien

• Samenwerking met internationale NGO’s om ons programma en ons 
model te laten onderschrijven 

(UNHCR onderschrijft het als “best practice”)

• Samenwerking met lokale overheden en universiteiten om op lokaal 
niveau steun te hebben en recht te doen aan lokale inhouden en 
mores

• Samenwerking met Europese universiteiten om middels co-creatie 
het model door te ontwikkelen voor andere omstandigheden



Uitdagingen

• Fondsenwerving (met stip op 
nummer 1)

• Connectiviteit (met stip op 
nummer 2)

De Instant Classrooms lieten te wensen over 
➔ experiment januari-juni 2018 met twee 
satelliet ontvangers bij wijze van pilot. Geen 
succes.

Sindsdien middels contacten met het 
Keniaans ministerie van ICT een “Innovation
Hub” net buiten het kamp

• De diplomatieke verwikkelingen 
met partners (logistiek, 
gemeenschappelijk curriculum 
en fondsen . . .)



Voor deze links of meer informatie: stuur een email aan nicole.reith@hu.nl

Korte film: https://youtu.be/nqfm8LBFjzs
Lange film: https://youtu.be/GvS2Y0S3OUc

https://youtu.be/nqfm8LBFjzs
https://youtu.be/GvS2Y0S3OUc


Tibby van Dijk

eTwinning

Internationaliseren zonder te reizen

19 maart 2019



Internationaliseren zonder te

reizen

eTwinning

19 maart 2019, 

Tibby van Dijk



Wat is eTwinning?

Online community
Europese landen
Veilig & gratis 
Internationaliseren zonder te 
reizen

Samenwerking
Kleine activiteiten
Grote projecten
Leren van en met elkaar



• 42 landen in 

Europa

• > 206.360 

scholen

• > 672.334 

docenten

• > 87.648 

actieve 

projecten



1. Registreer op www.etwinning.net

2. Geef aan dat je een ‘student teacher (ST)’ bent

3. Vul je profiel volledig in

4. Bedenk wat je zou willen doen (watvoor project, 

binnen welk vak, met welk land?)

5. Zoek een partner via de zoekfunctie of het 

partnerforum

6. Registreer jouw project

Aan de slag in 5 stappen

http://www.etwinning.net/


Hoe werk je samen?

De Twinspace is de online omgeving waar
de samenwerking plaatsvindt. 

• Veilige en afgeschermde online 
werkomgeving

• Video’s, teksten en afbeeldingen uploaden
en reageren op anderen

• Leerlingen communiceren
• Het projectlogboek & teacher bulletin
• Live event plannen, soort Skype
• AVG



Hoe vind je lesideeën? 



Hoe vind je lesideeën?



Hoe vind je partners?



Hoe vind je partners? 2/2



Hoe vind je partners?



Praktijkvoorbeelden

Jezelf voorstellen…

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-_KnkqLgAhWHCuwKHca4ChkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bhphotovideo.com/explora/amp/video/buying-guide/8-recommended-camcorders-and-cameras-vlogging&psig=AOvVaw0hV1tBZYgXVpI_zCE1VxxV&ust=1549371914031931
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-oqbOkqLgAhXJjqQKHQW0D3cQjRx6BAgBEAU&url=https://mapleandwattle.com/products/mystery-box-pampered-princess&psig=AOvVaw1cVpA1_a5fpF1qKo6ncdHS&ust=1549371950829272
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt--DdkqLgAhVO3qQKHSSjCHIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ad.nl/koken-en-eten/stroopwafels-maken-nederlander-gelukkig~a0d1deba/&psig=AOvVaw3GzjB8zw7sNsoVABLJYYk4&ust=1549372016089455
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHl6TmkqLgAhXQC-wKHZEABt0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hollandwinkel.nl/nl/souvenirs/klompen/corsage-klompjes-blank-met-hollands-lintje.html&psig=AOvVaw1repOqzWFkQMTc-bz5j5-q&ust=1549372045672953
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi40pz9kqLgAhXJjqQKHQW0D3cQjRx6BAgBEAU&url=https://kahoot.com/what-is-kahoot/&psig=AOvVaw1ISArLupEqxqtRW3UPZO4p&ust=1549372094902739
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRz4yGk6LgAhWJy6QKHTzhDsEQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.commlabindia.com/elearning-design/avatar-in-elearning&psig=AOvVaw31AXbXqEERJxqdUOjampKV&ust=1549372112896586


Praktijkvoorbeelden

Aanleren van een vreemde taal

Hoe wordt Engels aangeleerd in het partnerland?

Focus op stageschool? Of focus op lerarenopleiding?
Onderzoeksfase eigen land… Brainstormen met elkaar.

Vragen partnerland?
Vragen beantwoorden in de TwinSpace en documenten delen. 

Vergelijk de 2 situaties met elkaar

Live verbinding / chatsessie voor verdiepende vragen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie2oSTpqLgAhVIZFAKHYI6APYQjRx6BAgBEAU&url=https://montessoricollegetwente.nl/agenda/taaldorp-engels-leerjaar-1/taaldorp-engels/&psig=AOvVaw3PVjXaPwk5MEd2WTbg_Ioo&ust=1549377240182746


Praktijkvoorbeelden

Toekomstgericht onderwijs

Onderwijsvernieuwingen.

Wat zijn de trends?

Groepjes verdelen en onderzoek laten doen.

Delen met partnerschool. Wat valt je op? Wat zijn de verschillen / 
overeenkomsten?

Groepjes met elkaar verbinden en een plan maken voor een
toekomstgerichte school.

“Als jullie de directeuren van de school zouden zijn……”

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsuqzCmKLgAhVSr6QKHfaQDkYQjRx6BAgBEAU&url=https://app.emaze.com/@AWCLLWIO/school-in-the-past-present-and-future&psig=AOvVaw3yV5TdOIg0IwLtD5Ev_K2u&ust=1549373572034970


Het TTI netwerk

• TTI Teacher Trainers
• TTI studenten kennis laten maken met de mogelijkheden van 

eTwinning

Toegang tot de internationale TTI community 
• Informatie over eTwinning
• Presentaties
• Best practices
• Informatie over de deelnemende TTI’s en hun status
• Andere TTI’s als partner
• Webinars / trainingen
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Isaura Wijngaarde HU

Bert Kuiper VIAA

Anneli Schaufeli HAN

Roland Kok * HAN

Dennis Rutten HAN

Harry Poulssen * KPZ

Guido van Ballegooijen CHE

Jorinde Jonker Thomas More HS

Jorik Arts Fontys Tilburg

Brenda de Vries Fontys

Stefan Beursden Fontys Den Bosch

Frans Kranenburg HVA

Het TTI netwerk



TTI voorbeelden: Bert Kuiper

In 5 stappen studenten met eTwinning laten werken

1. a. Zelf kennis opgedaan met eTwinning
b. Toetsmatrijs gemaakt
c. Aangeboden als keuzemogelijkheid in ‘internationalisation at  
home’

2. a. Mail met motiverende info aan de studenten
b. Uitnodiging introductiebijeenkomst

3. a. Eerste bijeenkomst (+-15% van alle studenten van één jaargroep)
b. Centrale enthousiasmering, voorbeelden, hoe gebruik je 
eTwinning?
c. Wat kan je verwachten?
d. Toetsmatrijs

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmlsqoqaLgAhWKLlAKHXwDBXsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/partners/hogeschool-viaa/&psig=AOvVaw14gi12ttQZfJK5YU3HrYM-&ust=1549378091983999


TTI voorbeelden:        Bert Kuiper

4. Begeleiding gedurende het traject
a. Mailcontact met stagebegeleider
b. Helpdesk eTwinning
c. Lessen; hoe onderhoud je contact met je partnerschool?

5. Afsluiting project door studenten
a. Presenteren op eigen manier aan klein groepje studenten

en docenten
b. Toetsmatrijs invullen + uitslag

Eventueel vervolg; succesvolle projecten presenteren in volgende jaar.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmlsqoqaLgAhWKLlAKHXwDBXsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/partners/hogeschool-viaa/&psig=AOvVaw14gi12ttQZfJK5YU3HrYM-&ust=1549378091983999


TTI voorbeelden:   The Stroopwafels meet Croissants

Roland Kok en Dennis Rutten; HAN pabo

Kennismaking met elkaar + eTwinning
Studenten kiezen met wie zij samenwerken (partnerschool Frankrijk)

Eigen keuze onderzoek / activiteit op stageschool.
Beide hetzelfde onderzoek / activiteit.

Contact tussen Nederlandse en Franse leerlingen

Verkrijgen van studiepunten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitqdyMnqLgAhVDIlAKHfrbCp8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lisaschoiceglutenfree.com/producten/stroopwafel&psig=AOvVaw3OAULkzfs5kZsaSD_-yHHz&ust=1549375073300894
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV8O6AnqLgAhUGfFAKHabMDFwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fauchon.com/en/croissant/&psig=AOvVaw0o8EvkKYLueyjZ3GgTASQn&ust=1549375048811181


• Planningsformulier

• Welk onderwerp? Welk vak? Inspiratie? Kijk naar project kits!

• Introductie activiteit? Voorstellen / leerlingen koppelen

• Doelen van de activiteit.

• Verloop van de activiteiten, wat wordt de inhoud?

• Wat is het einde van het project? Beoordeling? Feedback?

Goede voorbereiding

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisvZDa9vTfAhWSqaQKHR50AJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.jccscpa.com/auditing-work-in-progress/&psig=AOvVaw3EKYv-VNLurl05HThbhBrG&ust=1547818304211688


Je hoeft het niet alleen te doen!

Helpdesk 5 dagen per week bereikbaar via etwinning@nuffic.nl of 070 426 0260 

En…

• Meld je aan voor de nieuwsbrief

• Volg ons op Facebook ‘eTwinning Nederland’ 

• Instagram ‘eTwinning_Nederland’

• Twitter ‘@etwinning_nl’

• En YouTube eTwinning NL

mailto:etwinning@nuffic.nl


Verder met eTwinning en wil je hier hulp bij?

Alle trainingen, cursussen en selfteaching materiaal vind je op de 

Volgende webinars?
19 maart: Beginnerswebinar VO → VANAVOND!!
9 april: Beginnerswebinar PO

11 april: Good practice webinar PO
16 mei: Good practice webinar VO



Op Instagram vind je een korte cursus waar je 
gemakkelijk doorheen klikt.

www.Instagram.com/eTwinning_Nederland



Op ons Youtube kanaal vind je allemaal
praktijkvoorbeelden!

eTwinning Nederland: https://www.youtube.com/channel/UC5w1-
G859kegy0gUmWmzt9w

https://www.youtube.com/channel/UC5w1-G859kegy0gUmWmzt9w


Dankjewel voor je deelname!

Ga naar www.etwinning.net om gelijk een (gratis) account aan te maken! 

Mail voor interesse TTI: eTwinning@nuffic.nl

http://www.etwinning.net/
mailto:eTwinning@nuffic.nl


Meer informatie?

https://www.nuffic.nl/

onderwerpen/cilo-netwerk/

cilo@nuffic.nl

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/cilo-netwerk/
mailto:cilo@nuffic.nl

