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De school moet minstens 2 jaar bij eTwinning aangesloten zijn sinds 01/09/2020. 

Er zijn minstens drie eTwinning leerkrachten aan het werk in de school die
hebben meegewerkt aan projecten, professionele ontwikkeling (webinars,
workshops...) of hebben deelgenomen aan andere eTwinning-activiteiten sinds
01/09/2020.  

De school is betrokken geweest bij minstens 1 Europees eTwinning-project dat
een National Quality Label heeft gekregen sinds 01/07/2020. 

Wie kan een aanvraag indienen?



23/11/2022 -
31/01/2023 

Je kan de aanvraag indienen een 1ste keer indienen.

31/01/2023 -
28/02/2023   

Indien je aanvraag onvolledig bleek, kan je deze nog
aanpassen en aanvullen.

Nieuwe aanvragen zijn nu niet meer mogelijk.

23/11/2022 –
28/03/2023   

De evaluatieperiode loopt van 23/11 tot 28/03: NSO bekijkt
de aanvragen en geeft de nodige feedback zodat jullie de

aanvraag kunnen aanpassen indien nodig. De aangepaste
aanvraag moet voor 28/2/2023 ingediend zijn. 

Wanneer moet je de aanvraag indienen?



Elke leerkracht die bij het European School Education Platform (ESEP)
geregistreerd is en correct bij de school is aangesloten op dat dat platform, kan
een aanvraag indienen.

Je vindt de knop om je aan te melden op drie plaatsen: 

Waar kan je een aanvraag indienen?

My Dashboard eTwinning-pagina op ESEP
eTwinning School-pagina

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning


Hoe kan je een aanvraag indienen?
Klik op 'Apply for eTwinning School Application' en
selecteer jouw school.
Je hoeft de aanvraag niet in één keer af te werken. 
Sla de aanvraag op en werk een volgende keer
verder.
Tip: verzamel de gevraagde documenten op
voorhand.

https://school-education.ec.europa.eu/modules/custom/esep_organisation/files/ESEP%20-%20eTwinning.pdf


Op deze vragenlijst moet je altijd 'ja' kunnen antwoorden en dit staven met
bewijzen: foto's en screenshots, verslagen en dienstnota's, filmpjes, links naar
social media, internationalisering in nieuwsbrieven en website...
Tip: print het PDF-file af en overloop het met de eTwinners, het
internationaliseringsteam en/of directieleden op je school.
Tip: zorg dat je directie(team) ook een eTwinning-account heeft! Hebben alle
collega's al de overstap naar ESEP gemaakt?

Vind hier voorbeelden van 'bewijs' dat je kan
voorleggen aan je NSO..

Welke documenten worden gevraagd?

https://school-education.ec.europa.eu/modules/custom/esep_organisation/files/ESEP%20-%20eTwinning.pdf
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning-school-label-application-guidelines#paragraph-id-14285
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning-school-label-application-guidelines#paragraph-id-14285
https://school-education.ec.europa.eu/en
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning-school-label-application-guidelines#paragraph-id-14285


2. eSafety beleid op school

Stap 2: bewijs eSafety-beleid is op school. 
Je voegt een URL toe of je upload een relevant
document in PDF or JPG.
Je kan een beschrijving toevoegen als je wil. Je
hebt bij elke schrijfbox 2.500 karakters.
Klik op ‘Upload documents’ knop nadat je het
document hebt geselecteerd. Je kan telkens slechts
1 document toevoegen. 



3. Shared leadership

Stap 3: antwoord 'ja' op alle vragen.
Upload een document tot 10MB als bewijs. 
Je kan opnieuw een beschrijving of uitleg
toevoegen.
Beschrijf in de 2de tekstbox wat je van plan bent
om te doen de komende 2 jaar ivm elke eTwinning
School Mission statement, in dit geval 'Shared
leadership'.



Stap 4: antwoord 'ja' op alle vragen.
Upload een document tot 10MB als bewijs. 
Je kan opnieuw een beschrijving of uitleg toevoegen.
Beschrijf in de 2de tekstbox wat je van plan bent om te doen
de komende 2 jaar ivm elke eTwinning School Mission
statement, in dit geval 'Collaboration'.

4. Collaboration



Stap 5: antwoord 'ja' op alle vragen.
Upload een document tot 10MB als bewijs. 
Je kan opnieuw een beschrijving of uitleg toevoegen.
Beschrijf in de 2de tekstbox wat je van plan bent om te doen
de komende 2 jaar ivm elke eTwinning School Mission
statement, in dit geval 'Students as agents of change'.

Bekijk de vragen in het PDF-file.

5. Students as agents of change

https://school-education.ec.europa.eu/modules/custom/esep_organisation/files/ESEP%20-%20eTwinning.pdf


Stap 6: antwoord 'ja' op alle vragen.
Upload een document tot 10MB als bewijs. 
Je kan opnieuw een beschrijving of uitleg toevoegen.
Beschrijf in de 2de tekstbox wat je van plan bent om te doen
de komende 2 jaar ivm elke eTwinning School Mission
statement, in dit geval 'Models for other schools'.

6. Models for other schools



Stap 7: antwoord 'ja' op alle vragen.
Upload een document tot 10MB als bewijs. 
Je kan opnieuw een beschrijving of uitleg toevoegen.
Beschrijf in de 2de tekstbox wat je van plan bent om te doen
de komende 2 jaar ivm elke eTwinning School Mission
statement, in dit geval 'Inclusive and innovative learning
organisations'.

7. Inclusive and innovative
learning organisations



Stap 8: Heb je alle vragen goed ingevuld en van bewijs
voorzien?
Download the 'declaration of honour’, laat het
ondertekenen door de directeur van je school en
upload het In het application form.

8. Declaration of honour



Stap 9: Alles afgewerkt?
Klik op ‘Save and Preview’ om te kijken of alle
informatie correct werd ingediend. Je krijgt een
melding als je relevante documenten vergeten bent.
Je kan ook je aanvraagformulier downloaden.
Klik op 'Save draft' als je later wil verder werken.
Klik op ‘Submit’ als alles ok is. Je zal dan een e-mail
krijgen dat je aanvraag succesvol werd ingediend.

9. Preview



Je NSO weigert de aanvraag. Je krijgt hiervan een melding
in ESEP én een mail.

Je NSO keurt je aanvraag goed. Alle leerkrachten
verbonden aan je school krijgen een bericht hiervan in

ESEP en via mail.

Je kan de feedback bekijken, je aanvraag aanpassen en de
aanvraag opnieuw indienen. 

 
De aangepaste aanvraag moet voor 28/02/2022 ingediend zijn!

Proficiat! Jullie hoeven niets meer te doen en krijgen het
eTwinning School Label! 

NSO kijkt aanvragen na



Vragen?

Heb je vragen bij het invullen van de aanvraag?

Neem contact op met etwinning@epos-vlaanderen.be of
marianne.gees@epos-vlaanderen.be. 

Contactpagina op www.eTwinning.be

mailto:etwinning@epos-vlaanderen.be
mailto:marianne.gees@epos-vlaanderen.be
https://etwinning.be/vlaanderen/contact/


Succes!


