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Europese toolkit voor scholen

 
 

School Education Gateway is een initiatief van de Europese Unie, gefinancierd door Erasmus+, het Europees 
programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. De instellingen en organen van de Europese Unie of 
personen die namens hen optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van de volgende 
informatie wordt gemaakt.

•  Wilt u het aantal leerlingen dat de lessen 
bijwoont, optrekken of de schooluitval 
verminderen?

• Bent u op zoek naar manieren om de ouders 
meer te betrekken bij het reilen en zeilen op 
uw school?

• Overweegt u de invoering van meer 
coöperatieve benaderingen van onderwijzen 
en leren?

Dan is de Europese toolkit voor scholen  zeker iets 

voor u! De toolkit promoot een schoolbrede aanpak om 

inclusie te bevorderen en voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen. De toolkit kan schoolhoofden, 

leerkrachten en anderen helpen vast te stellen wat 

nodig is om voortijdig schoolverlaten te voorkomen 

en gepaste oplossingen te vinden. De toolkit bevat 

onderzoeksresultaten, documenten en goede praktijken 

in verband met coöperatieve benaderingen in en rond 

scholen die ook in andere schoolomgevingen kunnen 

worden uitgevoerd. 

De toolkit is geordend rond 5 domeinen

1. Schoolbestuur 2. Leerkrachten 3. Ondersteuning 
van leerlingen

4. Betrokkenheid 
van ouders

5. Betrokkenheid 
van 

belanghebbenden

 Voor elk domein is er een beschrijving van de uitdagingen en de acties  die op schoolniveau kunnen worden 

ondernomen.  Dit is onderbouwd met onderzoeksresultaten,  aangevuld met documenten en praktijkvoorbeelden. 

De voorbeelden zijn gekoppeld aan nauwkeurige beschrijvingen van veranderingsprocessen en materiaal zoals 

handboeken, video’s en websites. Dankzij zoekopties en filters kunt u op zoek gaan naar specifieke voorbeelden.

Dankzij een on-line vragenlijst kunnen de gebruikers aangeven wat hen interesseert en een daarop afgestemd 

overzicht van bronnen (documenten en praktijkvoorbeelden) ontvangen. De gebruikers kunnen nieuw materiaal 

aanreiken via het online formulier; goede praktijken van scholen die succesvolle initiatieven opstarten, zijn zeer 

welkom. Een redactieraad ondersteunt de selectie en de aanvulling van de bronnen van de toolkit. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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Bevorderen van inclusief onderwijs en aanpakken van voortijdig 

schoolverlaten
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