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VVOB – education for development is een internationale nonprofit organisatie en werkt al meer dan 35 jaar op de kwaliteitsverbetering van onderwijssystemen. Via capaciteitsontwikkeling
ondersteunt VVOB ministeries van onderwijs in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika om de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders te versterken in kleuter-, lager, algemeen
secundair, en technisch en beroepsonderwijs. VVOB wordt onder
andere gefinancierd door de Belgische en Vlaamse overheden, de
Europese Commissie en andere internationale donoren.

Els Callens, lerarenopleider

Wat vreemd is, wordt vriend
door te ontmoeten en door samen
te zoeken naar oplossingen voor
uitdagingen in onderwijs en de wereld.
Zo bouwen we samen aan inclusief,
kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs

www.vvob.be

Céline Sercu, lerarenopleider

Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T +32 (0)2 209 07 99

Iedereen zou de mogelijkheid moeten hebben
om ter plaatse te gaan proeven van de
onderwijsrealiteit in het buitenland, maar
dat is natuurlijk niet haalbaar. Met eNSPIRED
moet je die verplaatsing niet doen, want ze
haalt internationale onderwijsexperts naar
Vlaanderen. Je hoort de verhalen van de
experts uit eerste hand. Ze delen hoe zij
uitdagingen ervaren en aanpakken, en
oplossingen implementeren. Dat is van
onschatbare waarde voor de onderwijssector

VVOB - education for development

“

Ons netwerk

www.

.net

locally available resources

* teaching and learning using

eNSPIRED nodigt regelmatig internationale experten in gelijke
onderwijskansen uit voor een gastcollege. Daarnaast faciliteert
eNSPIRED ook ontmoetingen tussen experten, lerarenopleiders,
pedagogisch begeleiders en (toekomstige) leerkrachten.

“

Ik volgde de TALULAR* workshop van de collega’s in Zambia
en het bracht me op het idee om
een praktische les te organiseren
voor mijn studenten waarin we
zelf leermateriaal ontwikkelen
met enkel wegwerpmateriaal
Tamar Engels, lerarenopleider

“

Via onderwijspraktijken uit het
Globale Zuiden bieden we inspiratie
over hoe werken aan gelijke
onderwijskansen en omgaan met
diversiteit in Vlaanderen anders kan.

Laat je inspireren

Dit programma en de activiteiten komen tot stand in
samenwerking met de structurele partners en een aantal
expertiseorganisaties:

eNSPIRED is de roepnaam van
het VVOB-programma rond
gelijke onderwijskansen.

•
•

Gastcolleges

Leerweken met onderwijsexperts
uit het Globale Zuiden
Jaarlijks nodigt eNSPIRED een delegatie van de VVOB-partnerlanden uit voor een diepgaande dialoog over een actueel thema
binnen gelijke onderwijskansen, zoals kwetsbare leerlingen,
gender en meertaligheid. Tijdens de leerweek vinden werkwinkels,
uitwisselingsmomenten en panelgesprekken plaats waarbij de
lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige)
leerkrachten intensief uitwisselen en in dialoog gaan.

•

“

Op het eNSPIRED-menu

Neem vrijblijvend deel aan de leerweken en gastcolleges;
Neem een kijkje op de website en maak gebruik van het
inspirerende materiaal uit de beeldbank;
Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven
van alle activiteiten;
Wil je samenwerken? Contacteer ons!

“

•

“

Een Community of Practice

eNSPIRED, een inspirerende beeldbank

Een leergemeenschap focust op de rol van leerervaringen in en
met het Globale Zuiden in de professionalisering van lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders. eNSPIRED brengt deze
community of practice van lerarenopleiders en pedagogisch
begeleiders samen om ervaringen en praktijken uit te wisselen.
De samenkomsten resulteren in een toolkit van inspirerende voorbeelden die andere lerarenopleiders aanzetten om leerervaringen
in en met het Zuiden te verankeren binnen hun werk.

eNSPIRED zet haar partners aan om rijk beeldmateriaal over gelijke
onderwijskansen in het Globale Zuiden te integreren in hun opdrachten in Vlaanderen. Door het gebruik van dit materiaal wordt
meer mondiaal perspectief gebracht in de werking van lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten.

