
A PEDAGOGISCHE INNOVATIE

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT:
 🔲 Zijn de doelstellingen duidelijk en eenvoudig? 

 🔲  Zijn ze terug te vinden in de voorgestelde activiteiten en in de resultaten van de activiteiten? 

 🔲  Houden ze direct verband met het onderwerp, de inhoud, activiteiten en de uitkomsten van het 
project? 

 🔲  Zijn ze gericht op het opbouwen van vaardigheden en competenties?

 🔲  Zijn de projectuitkomsten kwantificeerbaar? 

 🔲  Is er een evaluatie van de uitkomsten in het project die de weerspiegelt in hoeverre de doelstellingen 
werden behaald?

 🔲  Wordt hierbij rekening gehouden met de context van uw school, de leeftijd van leerlingen, de 
beschikbare tijd en toegewezen hulpmiddelen? 

 🔲  Zijn de doelstellingen actueel en relevant voor de leeftijd van de betreffende leerlingen?

 🔲  Zijn ze een redelijke uitdaging voor u en uw leerlingen?

 🔲  Zijn ze te moeilijk te behalen of te gemakkelijk? 

 🔲  Neemt u in aanmerking hoe lang uw project u en uw leerlingen zal bezighouden? 

 🔲  Stelt u een deadline voor elke doelstelling voor het behalen van de doelen?

PEDAGOGISCHE BENADERINGEN EN LESVOORSTELLEN:
 🔲 Is er een verscheidenheid aan zinvolle pedagogische methoden en technieken? 

 🔲  Passen ze bij de gestelde doelen?

 🔲  Moedigen ze actief, autonoom leren aan (informatie verzamelen, vergelijkend werk, 
probleemoplossing, gezamenlijk creëren enz.)?

 🔲  Worden ze op een innovatieve manier georganiseerd en gebruikt?

 🔲  Is er een nieuwe creatieve benadering tot het onderwerp, de inhoud en de activiteiten? 

 🔲  Zijn er nieuwe pedagogische methoden en benaderingen?

 🔲  Staat de leerling in het middelpunt van het project? 

 🔲  Plant u een verscheidenheid aan activiteiten die autonomie en besluitvorming van leerlingen mogelijk 
maakt?

 🔲  Stelt het project leerlingen in staat actoren te zijn in het proces van leren en het creëren van 
producten?

B INTEGRATIE VAN HET CURRICULUM

INTEGRATIE VAN HET CURRICULUM IN EEN OF MEERDERE VAKKEN
 🔲 Omvat het project curriculumdoelstellingen en -inhoud? 

CHECKLISTCHECKLIST



 🔲  Is het project op enige manier voorzien als een onderdeel van de officiële onderwijsplanning van de 
school of klas?

MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING
 🔲 Werkt u samen met collega's van uw school voor het eTwinning-project?

 🔲  En uw partners? 

 🔲  Zijn bij het project verschillende vakken betrokken?

 🔲  Zo ja, komt de multidisciplinaire benadering tot uiting in de inhoud en doelstellingen van het project?

KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
 🔲 Zijn kerncompetenties en vaardigheden een relevant onderdeel van uw project? 

 🔲  Zo ja, zijn de inhoud, doelstellingen en activiteiten gerelateerd aan de kerncompetenties en 
vaardigheden?

C SAMENWERKING

STRATEGIEËN VOOR COÖRDINATIE TUSSEN LEERKRACHTEN
 🔲 Werkt u met uw partners om het project te plannen?

 🔲  Organiseert u regelmatige bijeenkomsten met uw partners om de volgende activiteiten te organiseren 
en de voortgang te bespreken?

 🔲  Deelt u een schema van de activiteiten in de TwinSpace?

STRATEGIEËN VOOR SAMENWERKING TUSSEN LEERLINGEN
 🔲 Werken de leerlingen in internationale teams met leerlingen uit hun partnerlanden?

 🔲  Voeren de leerlingen activiteiten uit die opgezet zijn om te communiceren, interactie aan te gaan en 
samen te werken om een gezamenlijke uitkomst te bereiken?

CREËREN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRODUCTEN
 🔲 Zijn sommige producten resultaten van de samenwerking van leerlingen uit partnerlanden?

 🔲  Zijn de producten een resultaat van gezamenlijk en parallel werk?

D GEBRUIK VAN ICT

DE KEUZE EN HET GEBRUIK VAN ICT
 🔲 Voldoen de hulpmiddelen aan uw projectdoelen?

 🔲  Hebben de leerlingen inspraak in de keuze van de hulpmiddelen?

 🔲  Gebruik u een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor de verschillende activiteiten?

 🔲  Gebruikt u handleidingen/instructievideo's om de leerlingen te helpen begrijpen de verschillende 
hulpmiddelen te gebruiken?

 🔲  Zijn de hulpmiddelen geschikt voor het leeftijdsniveau van uw leerlingen?



www.etwinning.net

WERKRUIMTEBEHEER
 🔲 Heeft u uw TwinSpace goed georganiseerd met pagina's/subpagina's, beschrijving aan het begin van 

elke pagina?

 🔲  Zijn uw leerlingen in de TwinSpace (relevant voor oudere leerlingen)?

 🔲  Werken alle partners in de TwinSpace?

ESAFETY- EN AUTEURSRECHTKWESTIES
 🔲 Is alle persoonlijke informatie in de TwinSpace met wachtwoord beschermd?

 🔲  Heeft u duidelijke regels voor online samenwerking met uw partners opgesteld?

 🔲  Gebruikt u materiaal dat vrij is van auteursrecht?

E RESULTATEN, IMPACT EN DOCUMENTATIE

BEHALEN VAN DE GESTELDE DOELEN
 🔲 Zijn de aan het begin van het project gestelde doelen behaald?

 🔲  Documenteert u duidelijk het proces van het behalen van uw doelen?

PROJECTEVALUATIE
 🔲 Evalueert u alle activiteiten van uw project?

 🔲  Zijn de resultaten van de evaluaties door leerlingen en leerkrachten zichtbaar in de TwinSpace?

 🔲  Neemt u reflectie van alle deelnemers mee?

VERSPREIDING EN IMPACT
 🔲 Verspreidt u het project buiten de klas?

 🔲  Is er een impact op de deelname van uw leerlingen aan het project?

 🔲  Is er een impact op uw deelname aan het project?


