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Verplichtingen van de uitzendende organisatie 

 

• Keuze van de geschikte doellanden en partners in de gastlanden, looptijd van de projecten en 

inhoud van de stages ter verwezenlijking van de nagestreefde leerdoelen.  

• Selectie van de deelnemende stagiairs of leerkrachten en ander personeel op grond van 

duidelijk vastgestelde en transparante selectiecriteria.  

• Vaststelling van de nagestreefde leerresultaten voor de mobiliteitsperiode op het vlak van te 

ontwikkelen kennis, vaardigheden en competenties.  

• Indien u lerenden of leerkrachten en ander personeel uitzendt die te kampen hebben met 

belemmeringen voor mobiliteit, moeten speciale regelingen voor die personen worden 

uitgewerkt (bijvoorbeeld personen met bijzondere leerbehoeften, personen met een 

lichamelijke handicap).  

• Voorbereiding van de deelnemers, in samenwerking met de partnerorganisaties, gericht op 

praktische, beroepsmatige en culturele aspecten van het leven in het gastland, in het 

bijzonder door middel van taalopleiding die is afgestemd op de beroepsbehoeften van de 

deelnemers.  

• Praktisch beheer inzake mobiliteit: organisatie van reizen, verblijf, vereiste verzekeringen, 

veiligheid en bescherming, visumaanvragen, sociale zekerheid, advisering en ondersteuning, 

voorbereidende bezoeken ter plaatse enz.  

• Sluiting van een studieovereenkomst met de deelnemende stagiair of leerkracht en met de 

gastorganisatie zodat de beoogde leerresultaten voor alle betrokken partijen transparant 

zijn.  

• Vaststelling van evaluatieprocedures samen met de gastorganisatie met het oog op de 

validering en erkenning van de verworven kennis, vaardigheden en competenties.  

• Opstelling van memoranda van overeenstemming tussen de bevoegde instanties, indien het 

Ecvet in het kader van de mobiliteit wordt toegepast.  

• Totstandbrenging van geschikte communicatiekanalen voor de mobiliteitsperiode en 

bekendmaking hiervan aan de deelnemer en de gastorganisatie. 



• Instelling van een systeem van controle op het mobiliteitsproject gedurende de looptijd 

ervan.  

• Wanneer dat nodig is voor personen met bijzondere leerbehoeften of personen met een 

lichamelijke handicap, een beroep doen op begeleiders die tijdens het verblijf in het gastland 

zorg dragen voor de praktische regelingen.  

• Organisatie en documentatie van de evaluatie van de leerresultaten, samen met de 

gastorganisatie, waarbij waar mogelijk ook rekening wordt gehouden met informeel leren en 

niet-formeel leren.  Erkenning van leerresultaten die tijdens de mobiliteitsperiode werden 

bereikt, hoewel deze oorspronkelijk niet werden beoogd.  

• Evaluatie met iedere deelnemer van de persoonlijke en beroepsontwikkeling na afloop van de 

periode in het buitenland.  

• Erkenning van de verworven leerresultaten door middel van Ecvet, Europass of andere 

certificaten.  

• Verspreiding op zo ruim mogelijke schaal van de resultaten van de mobiliteitsprojecten.  

• Zelfevaluatie met betrekking tot de mobiliteit in haar geheel om na te gaan of de 

doelstellingen en gewenste resultaten zijn bereikt.  

 

Verplichtingen van de uitzendende organisatie en de gastorganisatie 

 

• Afspraken maken over een opleidingsprogramma op maat voor iedere deelnemer (indien 

mogelijk in de loop van de voorbereidende bezoeken). 

• Vaststelling van de nagestreefde leerresultaten voor de mobiliteitsperiode op het vlak van te 

ontwikkelen kennis, vaardigheden en competenties.  

• Sluiting van een studieovereenkomst met de deelnemende stagiair of leerkracht zodat de 

beoogde leerresultaten voor alle betrokken partijen transparant zijn.  

• Totstandbrenging van geschikte communicatiekanalen voor de mobiliteitsperiode en 

bekendmaking hiervan aan de deelnemer. 

• Overeenstemming bereiken over regelingen inzake controle en advisering.  

• Doorlopende evaluatie van de voortgang van de mobiliteit, waarbij indien nodig passende 

maatregelen worden genomen.  

• Organisatie en documentatie van de evaluatie van de leerresultaten, waarbij waar mogelijk 

ook rekening wordt gehouden met informeel leren en niet-formeel leren.  Erkenning van 

leerresultaten die tijdens de mobiliteitsperiode werden bereikt, hoewel deze oorspronkelijk 

niet werden beoogd.  

 



Verplichtingen van de gastorganisatie 

 

• Duiding van de cultuur en mentaliteit van het gastland. 
 

• Toekenning aan de deelnemers van taken en verantwoordelijkheden in overeenstemming 
met hun kennis, vaardigheden, competenties en met de opleidingsdoelstellingen zoals 
vastgesteld in de studieovereenkomst. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat adequate 
apparatuur en ondersteuning beschikbaar is.  
 

• Aanwijzing van een begeleider of mentor om toe te zien op de vorderingen in het leerproces 
van de deelnemer. 
 

• Praktische steunverlening, in voorkomend geval met inbegrip van een duidelijk contactpunt 
voor stagiairs die moeilijkheden ondervinden.  
 

• Controle of iedere deelnemer over de geschikte verzekering beschikt.  
 
 

Verplichtingen van de deelnemer  

 

• Sluiting van een studieovereenkomst met de uitzendende organisatie en de gastorganisatie 

zodat de beoogde leerresultaten voor alle betrokken partijen transparant zijn.  

• Inachtneming van alle afgesproken regelingen voor de stage en inzet met het oog op het 

welslagen van de stage. 

 

• Naleving van de regels en voorschriften, de normale werktijden, de gedragscode en de regels 

inzake vertrouwelijkheid van de gastorganisatie.  

 

• Melding aan de uitzendende organisatie en de gastorganisatie van eventuele problemen of 

wijzigingen met betrekking tot de stage. 

 

• Indiening van een verslag in een bepaalde vorm en van de vereiste bewijsstukken om de 

kosten aan te tonen, aan het eind van de stage. 

 

 

Verplichtingen van de intermediaire organisatie 

 

• Selectie van geschikte gastorganisaties die daadwerkelijk kunnen bijdragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de stage.  

 

• Verstrekking van de contactgegevens van alle betrokken partijen. Bovendien moet ervoor 

worden gezorgd dat de definitieve regelingen van kracht zijn vóór het vertrek van de 

deelnemers uit hun thuisland. 


