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De ‘buren’ leren kennen en begrijpen
Focus 1: Ondernemingszin stimuleren (facultatief)
Focus 2: Een leefbare planeet voor iedereen (facultatief)
Doelstelling

Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins
Filipfonds samen met de departementen Onderwijs uit de drie Gemeenschappen van België een
uitwisselingsproject. Dit project wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen
om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen.
Deze samenwerkingsprojecten krijgen financiële steun. Zo wil het Prins Filipfonds leerlingen,
leerkrachten en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te
verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken, met respect voor elkaars eigenheid. Door
samen een project op te zetten, leren ze de ‘buren’ beter kennen en begrijpen.

Doelpubliek, voorwaarden en mogelijkheden

Alle scholen uit het lager en secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- en bijzonder
onderwijs) kunnen deelnemen.
Een project wordt altijd gedragen door minstens twee scholen: een Franstalige en een
Nederlandstalige school, een Franstalige en een Duitstalige school of een Nederlandstalige en
een Duitstalige school. Het kan gaan om initiatieven voor leerlingen, leerkrachten of
directies.
1. De uitwisseling van leerlingen:
Het Prins Filipfonds kent een beurs toe voor uitwisseling tussen klassen uit de drie
Gemeenschappen in België. Alle leerlingen van die klassen moeten bij de uitwisseling
betrokken zijn. Centraal staat dat leerlingen samen iets tot stand brengen. De scholen
kiezen een gemeenschappelijk thema en wisselen materiaal, ervaringen, ideeën enz. uit
over het thema. De leerlingen ontmoeten elkaar minstens één volledige dag in elk van de
betrokken Gemeenschappen. Tijdens die ontmoeting(en) werken de leerlingen aan een
gemeenschappelijk eindproduct. In de inhoud wordt zo veel mogelijk gewerkt met basisen eindcompetenties.
Focus 1: ‘Ondernemingszin stimuleren’
Ondernemingszin is een van de vaardigheden die jongeren nodig hebben wanneer ze de
wereld in stappen later. Voor veel scholen is ‘leren ondernemen’ daarom een belangrijke
leerdoelstelling. Ze leren hun leerlingen organiseren, creatief zijn, plannen en

samenwerken. Laat dat nu net de vaardigheden zijn die leerlingen bij een uitwisseling
volop aanspreken. Via de uitwisseling met een school uit de andere taalgemeenschap
kunnen leerlingen die vaardigheden aanscherpen.
Scholen die willen deelnemen, dienen een concreet samenwerkingsproject in dat
leerlingen de kans geeft om hun vaardigheden te oefenen. Leerlingen kunnen samen een
mini-onderneming oprichten, een businessconcept uitwerken om een probleem of nood
op te lossen, thematische workshops organiseren, een eigen game ontwerpen, een
interscholenwedstrijd of een evenement organiseren, enz. Ook sociaal ondernemerschap
kan aan bod komen.
Het thema is niet verplicht. Scholen die kiezen voor deze vorm van samenwerking
kunnen wel een steun van maximum 2.500 euro bekomen (in plaats van maximum 2.000
euro). Zo wordt rekening gehouden met de extra inspanningen en de bijkomende
werklast.
Meer info en inspiratie: Vlajo.org
yet.brussels
www.step2you.be
Focus 2: Een leefbare planeet voor iedereen
De aarde warmt op, de biodiversiteit kalft af, plastic dreigt de oceanen te verstikken. De
toestand is ernstig. Maar we mogen kinderen en jongeren niet verlammen met doemberichten.
Scholen kunnen hun leerlingen bewust maken van wat er anders kan en hun de instrumenten in
handen geven om duurzame keuzes te leren maken voor de planeet, nu of later. Scholen uit
verschillende landsdelen kunnen van elkaar leren, elkaar aanmoedigen en inspireren.
Scholen kunnen samenwerkingsprojecten indienen die leerlingen leren zorg dragen voor de
planeet. Het kan gaan om projecten rond het klimaat (bv. energiebesparing, energie opwekken
met fietsen), duurzaam leven (schoolmoestuin, afval beperken, speelplaats inrichten met
gerecycled materiaal), of het milieu (opruimacties, luchtkwaliteit meten). Dit kan bijvoorbeeld
ook binnen de STEM vakken.
Het thema is niet verplicht. Scholen die kiezen voor deze vorm van samenwerking kunnen wel
een steun van maximum 2.500 euro bekomen (in plaats van maximum 2.000 euro). Zo wordt
rekening gehouden met de extra inspanningen en de bijkomende werklast.
Info en inspiratie: www.mosvlaanderen.be
www.klascement.net
http://stem.vlaanderen.be
2. De uitwisseling van directies en leerkrachten:
Een school kan ook een project uitwerken alleen voor de directies en/of de leerkrachten
om hen de realiteit ‘op de werkvloer’ in een school van een andere Gemeenschap te
laten ontdekken. Met deze projecten kunnen ze vernieuwende praktijken observeren die

hun eigen school kunnen inspireren of lesgeven in een school van een andere
Gemeenschap. De directies of leerkrachten van de twee scholen moeten telkens enige
tijd doorbrengen in de partnerschool, het mag geen eenrichtingsverkeer zijn.

Selectiecriteria

Bij zijn selectie houdt de jury in de eerste plaats rekening met:
o het aantal effectieve ontmoetingsdagen, eventuele overnachtingen in de andere
Gemeenschap en het aantal betrokken leerlingen;
o een evenwichtige betrokkenheid van beide scholen;
o de kwaliteit van het project;
o de originaliteit van het samenwerkingsproject dat tot een gezamenlijk resultaat of
product leidt;
o de voorbereiding, de geplande uitvoering, opvolging en evaluatie van het project.

De steun

Financiële steun bedraagt 500 tot 2500 €.
In functie van het type project zijn dit de bedragen van de forfaitaire beurzen:
1. 500 euro als het project een uitwisseling is tussen twee directeurs (NL en FR, of NL en
DU), of twee leerkrachten (NL en FR, of NL en DU), zonder uitwisselingen van
leerlingen.
2. tussen 500 en 2.000 euro voor een uitwisselingsproject tussen leerlingen; het bedrag van
2.000 euro is bestemd voor projecten die opmerkelijk goed aan de gestelde
selectiecriteria beantwoorden.
3. maximum 2.500 euro voor uitwisselingsprojecten tussen leerlingen waarvan de projecten
gaan over het stimuleren van ondernemingszin of werken aan een leefbare planeet.
De jury bepaalt het exacte bedrag van de beurs, in functie van de aard en het belang van het
project en de kosten die ermee verbonden zijn: aantal ontmoetingen, aantal eventuele
overnachtingen, aantal betrokken leerlingen, de afstand tussen de scholen…
Eén school dient de aanvraag in: het onlinekandidaatsdossier wordt door de twee scholen
ingevuld, maar door slechts één school ingediend. Het document wordt in het Nederlands,
Frans of Duits opgesteld. In alle gevallen wordt de geldsom gestort op de rekening van de
school die het project indiende, maar het is bestemd voor de twee scholen. De scholen verdelen
onderling het bedrag van de beurs. De betaling van de beurs gebeurt ongeveer vier weken na de
ondertekening van de overeenkomst.

Timing

Het Fonds organiseert één selectie per jaar.
Datum lancering oproep: 30/04/2019
Uiterste datum indiening dossiers: 26/09/2019
Datum bekendmaking: 15/12/2019

Het project mag pas beginnen te lopen na de beslissing van de jury. De projecten kunnen lopen
van 15 december 2019 tot 30 juni 2021.

Tip: Vind een partnerschool via Swap-Swap
Sinds dit jaar werkt het Fonds samen met www.swap-swap.be. Via een gratis tool op de website
van Swap-Swap kunnen leerkrachten een partnerschool vinden. U kan de zoekertjes van andere
leerkrachten bekijken en/of zelf een zoekertje plaatsen. U vindt er ook een checklist voor de
voorbereiding en een overzicht van pedagogisch materiaal.

Tip: eTwinning Belgica
Het systeem 'eTwinning Belgica' ondersteunt sinds 2014 uitwisselingen tussen klassen uit de drie
Gemeenschappen Aarzel dus niet u in te schrijven op www.etwinning.net om uw uitwisseling te
beheren op een gratis en beveiligd platform of voor een virtuele uitwisseling. U kan ook gebruik
maken van de drie helpdesks eTwinning België op www.etwinning.be

