Tutorial:
Erasmus+ Tools
Cursuscatalogus

Mobiliteitsmogelijkheden

Strategische
partnerschappen

www.schooleducationgateway.eu

Algemene informatie
Deze tutorial is bedoeld om u te helpen de
Erasmus+ Tools op de School Education
Gateway te gebruiken.

Achtergrond: School Education Gateway
• Gefinancierd door Erasmus+, het Europese programma
voor Onderwijs, Jeugd en Sport
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
• Gesuperviseerd door het directoraat-generaal voor
Onderwijs en Cultuur (Afdeling B.2 – Scholen en
onderwijzers ; Meertaligheid)
• Verbonden aan eTwinning, de gemeenschap voor
scholen in Europa www.etwinning.net
• Beheerd door European Schoolnet, een internationaal
partnerschap van 34 Europese ministeries van Onderwijs
www.eun.org

Erasmus+ mogelijkheden
Scholen door heel Europa heen kunnen baat
hebben bij de financieringsmogelijkheden
aangeboden door het Erasmus+ programma,
inclusief steun voor cursussen en
lesaanstellingen voor professionele
ontwikkeling of deelname aan
projectpartnerschappen.
De School Education Gateway tools helpen
scholen om hun aanvragen voor Erasmus+
Kernactie 1 en 2 voor te bereiden.

Ondersteuningstools voor Erasmus+ aanvragen door
scholen
• Voor “Kernactie 1 – Individuele leermobiliteit”
➢ Cursuscatalogus: Zoek naar opleidingen voor leerkrachten ter
plaatste in het buitenland (onderdeel van de Teacher Academy)
➢ Mobiliteitsmogelijkheden: Plaats en/of zoek naar aanbiedingen voor
lesaanstellingen en schaduwstages in het buitenland

• Voor “Kernactie 2 – Strategische partnerschappen”
➢ Strategische partnerschappen: Plaats verzoeken voor en zoek naar
partners voor gezamenlijke school-gerelateerde projecten

Algemeen
• Iedereen kan gratis een vermelding toevoegen. De vermeldingen worden
niet gecontroleerd of voorafgaand aan publicatie goedgekeurd. Echter, er
wordt wel toezicht gehouden op de inhoud en gebruikers kunnen
onregelmatigheden rapporteren.
• De meeste functies zijn hetzelfde bij alle tools, en worden daarom alleen
bij de ‘cursuscatalogus’ in detail uitgelegd.
• Voordat u begint
• Creëer een account OF log in via een bestaande account, aangezien alleen leden
aankondigingen kunnen plaatsen.
• Voeg een organisatie toe aan uw profiel. Hiervoor heeft u een PIC-code nodig.
• Lees de voorwaarden & condities.
• Lees de veelgestelde vragen.

Log in / creëer een account

Tip!
U kunt inloggen met uw
eTwinning, Facebook, Google+,
Twitter of LinkedIn account
Of creëer een account voor
School Education Gateway

Een organisatie toevoegen

1

Ga naar ‘Mijn profiel’

2

Selecteer “Organisaties” en
“Een organisatie toevoegen”

3

Check of uw organisatie reeds in de
database staat.
Zo niet, dan kunt u deze toevoegen.

PIC (Participant Identification Code)
• Een PIC (Participant Identification Code) is nodig om een vermelding
toe te voegen aan de Erasmus+ Tools van de School Education
Gateway.
• PIC (een code van 9 cijfers) is ook altijd nodig wanneer uw organisatie
wil deelnemen aan een voorstel voor een project voor de Europese
Unie.
• Volg de instructies hieronder om een PIC te krijgen voor uw
organisatie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisa
tions/register.html

Cursuscatalogusgue
http://www.schooleducationgateway.eu/nl/
pub/teacher_academy/catalogue.cfm
Een specifieke catalogus met
bijscholingscursussen voor
leerkrachten en
onderwijspersoneel

Cursuscatalogus:
Zoeken
Klik op de kaart om per
land cursussen te zoeken
Zoek per term, taal, locatie of data
U kunt kiezen tussen een vereenvoudigde
of geavanceerd zoekopdracht. U kunt de
resultaten naderhand ook filteren.

Tip! Selecteer “Online”
bij Soort als u alleen
naar online cursussen
wilt zoeken.

Allen voor leden
Shortcut naar
- Opgeslagen
zoekopdrachten
- Opgeslagen
cursussen
- Voeg een nieuwe
cursus toe

Komende cursussen
(chronologische volgorde)

Recente recencies

Cursussen: gedetailleerd
overzicht
1.
2.
3.

4.
5.

Cursusgegevens
Profiel cursusaanbieder
Krijg meer informatie over de cursus middels
links (website, sociale media)
Andere cursussen georganiseerd door dezelfde
aanbieder
Navigeer met behulp van de knoppen
Terug/Verder

Alleen voor geregistereerde gebruikers
6.

Shortcut naar opgeslagen zoekopdrachten en
cursussen
7. Voeg toe aan favorieten
8. Neem contact op met de cursusaanbieder
9. Volg de organisatie
10. Rapporteer een probleem
11. Bespreek en beoordeel

Hoe selecteert u een cursus?
• Er staan duizenden cursussen in de cursucatalogus. Deze zijn niet goedgekeurd of
gefilterd voorafgaand aan publicatie..
• Neem en kijkje bij deze tutorial “Een cursus voor leerkrachten in het buitenland
selecteren”
Contact opnemen met de cursusaanbieder:
• Wanneer u een interessante cursus heeft gevonden, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de cursusaanbieder om meer informatie te verkrijgen of een plek
te reserveren,
• Gebruik de knop “Contact” op de pagina met cursusgegeven of de link naar de
website van de cursus.
• School Education Gateway organiseert geen cursussen ter plekke, daarom kunnen
wij geen antwoord geven op vragen over individuele cursussen.

Voor cursusaanbieders:
Voeg een cursus toe
Denk eraan om eerst in te loggen en een
organisatie toe te voegen aan uw profiel!
Daarna kunt u een cursus toevoegen:
• Op de pagina Cursuscatalogus
• Via uw Profiel >> Cursussen>> Cursus
toevoegen
Denk erom dat u alleen cursussen ter plekke
kunt toevoegen.

Een cursus toevoegen:
formulier

• Vul alle velden in; verplichte velden
zijn gemarkeerd met (*)
• In het omschrijvingsveld kunt u
eenvoudige html tags gebruiken om
uw tekst vorm te geven (regeleindes,
lijst met opsommingstekens, vet
gedrukt, cursief,…)
• Opslaan en publiceren van uw cursus:

• Cursurile noi se salvează sub formă de
„ciornă”
• Om de cursus te publiceren, gaat u naar
uw lijst met cursussen waar u hem verder
kunt bewerken of direct kunt publiceren

Cursusstatus
• Concepten: de vermeldingen zijn niet openlijk zichtbaar en ze kunnen
gepubliceerd en/of verder bewerkt worden.
• Gepubliceerd: de vermeldingen verschijnen op het openbare platform.
• Voltooid: de vermeldingen zijn voorbij (m.a.w. hebben in het verleden
plaatsgevonden) maar zijn nog steeds toegankelijk op het platform.
• Geblokkeerd: de vermeldingen zijn geblokkeerd door de beheerders.

Meerdere sessies toevoegen
• U kunt binnen één cursusitem meerdere sessies
creëren en bekijken
• Cursusstatus: optie om te markeren indien de
sessie volgeboekt of geannuleerd is
• De meerdere sessies zullen verschijnen in de
cursuscatalogus en het gedetailleerde
cursusoverzicht

Een cursus toevoegen: Contact
Selecteer op het formulier hoe u
gecontacteerd wenst te worden
• Per e-mail – specificeer uw e-mailadres

• Via een contactpersoon (iemand uit uw
organisatie)
→ Zorg ervoor dat de Meldingen ingesteld zijn!

Cursusmanagement
U kunt alle cursussen
toegevoegd door leden
van uw organisaties
bekijken en bewerken via
Profiel >> Cursussen>>
Uw cursussen
1. Bij Profiel
selecteert u
“Cursussen”

2. De cursussen van uw organisatie
zijn hier te vinden

Conceptcursussen
(klik om te publiceren op
“bewerken” en verander de
status naar “gepubliceerd”)
Gebruik “Kopieer” om een
kopie te maken van een
cursus om een vergelijkbare
te maken. U kunt daarna de
gewenste details bewerken.
Gebruik “Verwijderen” om
een cursus die niet langer
nodig is te verwijderen. Een
cursus die beoordeeld is kan
niet verwijderd worden.

Cursusmanagement: Meldingen
Via uw profiel kunt u onder “Meldingen
beheren” bepalen hoe en wanneer u
meldingen ontvangt over uw
cursussen.

Mobiliteitsmogelijkheden
http://www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/
opportunities/mobility.cfm
Mogelijkheden voor
schoolpersoneel om lesaanstellingen
en observatiestages te ondernemen
bij een gastschool/organisatie in het
buitenland.

Mobilititeitsmogelijkheden:
Zoeken
U kunt zoeken naar:
• Aanbiedingen van mobiliteitskansen, gepost door
organisaties die beschikbaar zijn als gastheer
• Verzoeken om mobiliteitskansen, gepost door iemand
die op zoek is naar een gastheerorganisatie
Alleen voor leden
Shortcut naar
- Opgeslagen
zoekopdrachten

- Opgeslagen
mobiliteitsmogelijkheden
- Een nieuwe
mobiliteitsmogelijkheid
toevoegen

U kunt kiezen tussen een
vereenvoudigde of geavanceerd
zoekopdracht.
Zoek per term, soort mobiliteitsmogelijkheid, taal, locatie of data

Mobiliteitsmogelijkheden:
gedetailleerd overzicht
1. Profiel van de organisatie
2. Navigeer met behulp van de knoppen
Terug/Verder

Alleen voor geregisteerde gebruikers
3. Shortcut naar opgeslagen zoekopdrachten
en opgeslagen items
4. Voeg toe aan favorieten
5. Neem contact op met de organisatie
6. Volg de organisatie
7. Rapporteer een probleem
8. Bespreek en beoordeel

Tip! Kom meer te weten over
de soorten
mobiliteitsmogelijkheden via
de veelgestelde vragen.

Een mobiliteitsmogelijkheid toevoegen
Denk er a.u.b. aan om eerst in te loggen en
daarna een organisatie toe te voegen aan uw
profiel!
Ga naar Een mobiliteitsmogelijkheid toevoegen
• Op de pagina Mobiliteitsmogelijkheden
• Bij Profiel >> Mobiliteitsmogelijkheden>>
Een mobiliteitsmogelijkheid toevoegen

Tip! U kunt als leerkracht die
geïnteresseerd is in deelname aan een
mobiliteitsperiode in het buitenland, nu
uw eigen aankondiging publiceren!

Kijk voor meer informatie over de volgende onderwerpen
a.u.b. in de richtlijnen van de Cursuscatalogus, aangezien
dezelfde functies van toepassing zijn op de
Mobiliteitsmogelijkheden:
• Inzendingsformulier
• Contactfunctie
• Meldingen
• Management van uw Mobiliteitsmogelijkheden

Aanvraag voor strategische
partnerschappen
http://www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/
opportunities/partnerships.cfm
Scholen en organisaties uit heel Europa
zoeken naar partners om gezamenlijke
projecten uit te voeren die erop gericht
zijn de kwaliteitsmaatstaven voor
onderwijzen en leren te verbeteren

Strategische
partnerschappen: Zoeken
U kunt kiezen tussen een vereenvoudigde of
geavanceerd zoekopdracht.
Zoek op sleutelwoord,
soort organisatie,
uw land of data
Alleen voor leden
Shortcut naar
- Opgeslagen zoekopdrachten
- Opgeslagen strategische
partnerschappen
- Een nieuwe strategische
partnerschap toevoegen

Strategische
partnerschappen:
Gedetailleerd overzicht
1. Profiel van de organisatie
2. Navigeer met behulp van de knoppen
Verder/Terug
Alleen voor geregistreerde gebruikers
3. Shortcut naar opgeslagen zoekopdrachten en
opgeslagen items
4. Toevoegen aan favorieten
5. Neem contact op met de organisatie
6. Volg de organisatie
7. Rapporteer een probleem
8. Bespreek en beoordeel

Een aanvraag voor een strategisch partnerschap creëren
Ga naar Een strategisch partnerschap
creëren
• Op de pagina Strategische
partnerschappen
• Bij Profiel >> Strategische
partnerschappen >> Een aanvraag
voor strategische partnerschap
creëren

Kijk voor meer informatie over de volgende onderwerpen
a.u.b. in de richtlijnen van de Cursuscatalogus, aangezien
dezelfde functies van toepassing zijn op de Strategische
partnerschappen:
• Inzendingsformulier
• Contactfunctie
• Meldingen
• Management van uw Strategische partnerschappen

Ondersteunend materiaal
Erasmus+ Tools:
• Veelgestelde vragen (in 23 talen)
• Voorwaarden (in 23 talen)
• Tutorial: Een cursus voor leerkrachten in het
buitenland selecteren (in 23 talen)
• Video tutorials om de tools te gebruiken
Erasmus+ programma:
• Erasmus+ programma website
• Publicatie: Erasmus+ Een praktijkgerichte
handleiding voor schoolleiders (in 6 talen)
• Online cursus: Erasmus+
financieringsmogelijkheden voor scholen bij de
Teacher Academy (gratis)

Registreer en doe vandaag nog mee met de
School Education Gateway!
www.schooleducationgateway.eu
support@schooleducationgateway.eu
/EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus
schoolgateway

School Education Gateway is een initiatief van de Europese Unie en wordt gefinancierd door Erasmus+, het Europese programma voor
onderwijs, jeugd en sport. De instituten en entiteiten van de Europese Unie noch andere personen die handelen namens haar kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik dat gemaakt mag worden van de informatie die deze bevat.

