
Lid worden van Eumind? Goed idee!

Eumind (Europe meets India) is een netwerk dat online projecten en 
uitwisselingen organiseert en faciliteert tussen Europese en Indiase scholen. 

Wat houdt dat precies in?

// LEERDOELEN
De projecten van Eumind hebben als doel om leerlingen grenzeloos te leren samenwerken met leeftijdsgenoten 
uit India. Op deze manier ontwikkelen ze bewust en onbewust de interculturele vaardigheden die bijdragen aan 
wereldburgerschap. Alle Eumind projecten zijn op de volgende leerdoelen gefundeerd:
 
1) Ik kan constructief samenwerken aan een project met leeftijdsgenoten uit andere landen ofwel in persoon of 

via digitale middelen zoals skype.
2) Ik kan flexibel en met een open blik van een nieuwe cultuur leren en communiceren met de personen die daar 

onderdeel van zijn.
3) Ik kan -controversiële- internationale problemen bespreken met mensen met andere achtergronden in een 

gemeenschappelijke taal, en daarbij rekening houden met verschillen in normen en waarden.
4) Ik kan het (extra) Engels wat ik tijdens mijn (TTO-)schoolloopbaan heb geleerd in de praktijk brengen en als 

gemeenschappelijke taal tussen twee culturen gebruiken.
 
// WAAROM INDIA?
India is een uniek land: een land in ontwikkeling waar, door de Britse koloniale geschiedenis, bijna iedereen een 
aardig woordje Engels spreekt. Op onze Indiase scholen is Engels één van de officiële talen en wordt dit dan 
ook op hoog niveau gesproken.  Leerlingen zullen zich dus in een authentieke context verstaanbaar leren maken 
en kunnen qua projecten ook direct de diepte in. Daarnaast biedt India de mogelijkheid om van elkaar te leren: 
daar waar onze leerlingen leren van de toewijding en ambitie van Indiase leerlingen, leren zij op hun beurt weer 
van de  manier waarop Nederlandse leerlingen vaak creatief denken en zelfstandig zijn. Per jaar nemen ruim 
1500 leerlingen via Eumind deel aan een van onze projecten. In 2018 ging de 3000ste leerling via Eumind op 
uitwisseling.
 
// BETROUWBAARHEID
Het is in het huidige digitale tijdperk gemakkelijk om als school contact te leggen over de grens. Toch loopt 
internationale samenwerking niet altijd soepel. Door de jarenlange samenwerking en de focus op persoonlijk 
contact heerst er binnen het Eumind netwerk een open sfeer van samenwerking waarbij eventuele problemen 
snel en efficiënt worden aangepakt. Zo sta je er als docent nooit alleen voor.  
 
// KANT EN KLARE MATERIALEN
Als lid van Eumind kun je direct mee doen aan de negen verschillende projecten die elk schooljaar lopen van 
september t/m januari. Deze online scenario’s zijn zo ingericht dat leerlingen actief zelf informatie moeten 
vergaren (ook zonder het internet) en er makkelijk ingezet kan worden op wederzijdse afhankelijkheid. De 
thema’s lopen uiteen van GO GREEN, waarin leerlingen werken aan een onderzoeksopdracht rondom het thema 
duurzaamheid, tot ARTS waarbij leerlingen kunstwerken creëren op basis van muziek uit de andere cultuur. 
Voor elk niveau is er een passend scenario.



LID WORDEN | Lid worden van het Eumind netwerk? 
Vul het aanmeldingsformulier (www.eumind.com) in, dan nemen wij contact met je op.

 
// ONDERSTEUNING
Aan de start van elk schooljaar organiseert Eumind een training voor nieuwe scholen waarin we kijken naar de 
software die tijdens de virtuele projecten wordt gebruikt (Website portal, Zoom, Weebly). Daarnaast wordt elk 
virtueel project gemanaged door een betrouwbare international coordinator. Deze coördinator heeft meerdere 
jaren ervaring met het project en stuurt aan beide kanten de docenten aan. Op die manier weet je als docent dus 
precies wat er op welk moment van je verwacht wordt. En je weet dat je Indiase partner dezelfde informatie en 
herinneringen ontvangt.
 
// CERTIFICATEN
Gemotiveerde leerlingen kunnen een Certificate of Excellence verdienen naar aanleiding van hun deelname aan 
het project. Deze certificaten reiken we uit op de jaarlijkse Eumind-netwerkdag.
 
// WAT DOE JE ZELF?

Virtuele projecten
De virtuele projecten lopen van september tot januari. Gemiddeld kost het een docent 1-1,5 lesuur 
per week om het scenario te draaien. Deze tijd wordt verdeeld over de volgende zaken:

Inlezen scenario en eigen maken digitale software
Algemene begeleiding van het projectscenario met je klas
Contact onderhouden met India o.a. om de twee videoconferenties te plannen 
(deze worden door leerlingen vaak als hoogtepunt van het project ervaren!)
Beoordelen eindproducten en groepen voordragen voor een Certificate of Exellence.

 
Uitwisselingen
Als je naast virtuele projecten ook een fysieke uitwissing wilt organiseren met partners van Eumind India, kan 
Eumind daarbij helpen. Onze ervaren scholen hebben veel van hun uitwisselingsmaterialen beschikbaar gesteld 
op het Portal om je op weg te helpen. Vervolgens ligt de verantwoordelijkheid voor de uitwisseling en alles 
wat daarbij komt kijken bij jullie. Vind je het toch prettig om, bijvoorbeeld in het allereerste uitwisselingsjaar, 
extra ondersteuning te ontvangen? Dit kun je aanvragen bij Globi. Globi is de overkoepelende organisatie waar 
Eumind onderdeel van is.

Eumind – 
First year
(€650,-)*

Eumind – 
Standard
(€465,-)*

Eumind – 
Plus

(op aanvraag)

Eumind – 
Pro

(op aanvraag)

Deelname virtuele Projecten

Toegang materiaal Eumind Portal

Ondersteuning software

Zelfstandige uitwisseling

Communicatie partnerschool

Hulp bij zinvolle invulling v/h 
programma met focus op 
realisatie van leerdoelen.

Visumaanvraag

Workshops voor leerlingen (2x)

Hulp bij ouderavond over India

Docentenhandboek India

Leerlingenhandboek India

Bijeenkomst voor begeleiders

Organisatie bezoek bedrijven en 
universiteiten in India

Begeleider ter plaatse tijdens 
gehele uitwisseling

Afhankelijk van wat het beste bij jullie school past, kun je bij Eumind kiezen uit verschillende pakketten:

Pakketten
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