‘Erasmus in Schools’ programma
Richtlijn voor scholen voor voortgezet onderwijs
Het programma
In het ‘Erasmus in Schools’ programma stellen buitenlandse uitwisselingsstudenten die in Nederland
studeren hun eigen land voor aan uw leerlingen. Zij doen dat op een creatieve en inspirerende manier.
De studenten worden betrokken bij de lessen en voeren samen met de klas een kleinschalig project uit.
De projecten kunnen over alle mogelijke onderwerpen gaan, van bijvoorbeeld culturele verschillen tot
inhoudelijke onderwerpen bij een specifiek vak.
Op http://www.europeesplatform.nl/projecten/erasmus-in-schools staat meer informatie en kunt u uw
school aanmelden voor deelname aan het programma.
In deze richtlijn voor scholen voor voortgezet onderwijs vindt u meer informatie over het programma,
de samenwerking tussen het Europees Platform en ESN, de doelstellingen en verantwoordelijkheden.
Tevens vindt u tips voor het vormgeven van de samenwerking met de student en de lokale sectie van
ESN.
Samenwerking Erasmus Student Network & Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs &
Training
Dit programma wordt al enkele jaren succesvol uitgevoerd door het Erasmus Student Network (ESN)
in Nederland en Europa. ESN is een studentenorganisatie voor internationale studenten. Door middel
van het organiseren van diverse activiteiten wordt de sociale integratie van buitenlandse studenten
bevorderd.
Het Europees Platform als onderdeel van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
en ESN Nederland hebben de handen ineen geslagen om het ‘Erasmus in Schools’ programma in
schooljaar 2014-2015 gezamenlijk op te pakken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen voor
voortgezet onderwijs en studenten betrokken kunnen worden.
De studenten komen enkele malen naar de school om met de leerlingen aan het project te werken.
Door deel te nemen aan dit programma komen internationale studenten in aanraking met de
Nederlandse cultuur en maken Nederlandse leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met
andere culturen.
Doel programma
De doelstellingen van het programma zijn in het kort: interculturele uitwisseling en kennismaking met
de mogelijkheden van Europese mobiliteitsprogramma’s. Ook is de inzet van buitenlandse studenten
een laagdrempelige manier om internationalisering in de school te brengen.

Verantwoordelijkheden
ESN is verantwoordelijk voor de selectie, de voorbereiding en de begeleiding van studenten. ESN
heeft secties in verschillende steden die het ‘Erasmus in Schools’ programma uitvoeren. De secties
hebben persoonlijk contact met de studenten, waardoor het selecteren en begeleiden van deze
studenten op lokaal niveau kan plaatsvinden. De projectcoördinator van het Europees Platform
onderhoudt contact met de school om de voortgang en de samenwerking met de lokale sectie te
bewaken.
Zodra de inschrijving van een school binnen is wordt de school in contact gebracht met de lokale
sectie in de buurt van de school. Zij selecteren een student die zo veel mogelijk aansluit bij de wensen
van de school. Als school heeft u dus in eerste instantie contact met de coördinator van Erasmus in
Schools van de desbetreffende sectie.
Voor vragen over Erasmus in Schools kunt u terecht bij de projectcoördinator van het Europees
Platform, Elvira Arkesteijn, arkesteijn@epf.nl of bij Anne de Heijde, landelijk coördinator van het
Erasmus in Schools programma, eis@esn-nl.org.
Samenwerking student
Op het moment dat er een geschikte student is gevonden die past bij de wensen van de school start de
samenwerking tussen de school en de student. Het is belangrijk om samen met de student afspraken te
maken over het project dat de student op school gaat uitvoeren en elkaars verwachtingen af te
stemmen.
Tips








Maak duidelijke afspraken
Verken elkaars verwachtingen
Kies samen met de student een geschikt onderwerp voor de lessen of presentatie
Maak samen met de student een lessenplan voor de uitvoering van het project
Geef de student tips hoe om te gaan met de klas en welke werkvormen het meest geschikt zijn
Bereid de klas(sen) voor op de komst van een buitenlandse gastspreker
Onderhoud contact met de coördinator van de lokale sectie over de voortgang van het project.

Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan het ‘Erasmus in Schools’ programma wordt een intentieverklaring
gesloten tussen de school en de lokale sectie van ESN. In deze intentieverklaring staan de algemene
voorwaarden voor deelname en committeren beide partijen zich aan het programma. De lokale secties
sluiten op hun beurt een intentieverklaring met de studenten.
De lokale sectie van ESN draagt zorg voor de intentieverklaring tussen de school en de sectie en
tussen de student en de sectie. Na afloop van het project of presentatie van de student op school
ontvangt de student een certificaat van deelname. Zowel de school als de Erasmus in Schools
coördinator ondertekenen dit certificaat. De lokale sectie van ESN draagt zorg voor de verstrekking
van dit certificaat.

