Deelnemersrapport – Oproep 2018 – KA1 – Mobiliteit van individuen – Lerenden in het
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

Velden aangeduid met een * zijn verplicht

1 Doel van de het deelnemersrapport
Dit eindrapport over jouw mobiliteitservaring zal waardevolle informatie verschaffen aan het
Erasmus+ programma van de EU. Dit is in voordeel van toekomstige deelnemers en draagt
bij tot de continue verbetering van het programma. We danken je om deze vragenlijst in te
vullen.

Alle persoonlijke gegevens in dit formulier worden verwerkt overeenkomstig Verordening
(EC) nr 45/2001 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 18 december 2000
betreffende betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en
betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens. Zodra dit rapport is ingediend zal het
toegankelijk zijn voor de coördinerende instellingen, hun nationale agentschappen en de
Europese Commissie. Meer details in Specific Privacy Statement.

2 Identificatie van de deelnemer en algemene informatie
2.1 Voornaam en naam
Zie sectie “Publicatie en gebruiksrecht van de informatie en het e-mailadres” op het einde
van deze vragenlijst
2.2 Startdatum mobiliteit
Datum waarop de mobiliteitsactiviteit is gestart, louter ter informatie. Indien deze datum niet
correct is, contacteer dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van jouw
mobiliteit om deze datum te corrigeren.
2.3 Einddatum mobiliteit
Datum waarop de mobiliteitsactiviteit is geëindigd, louter ter informatie. Indien deze datum
niet correct is, contacteer dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van jouw
mobiliteit om deze datum te corrigeren.

2.4 E-mail-adres waarop ik in de toekomst kan gecontacteerd worden.
Zie sectie “Publicatie en gebruiksrecht van de informatie en het e-mailadres” op het einde
van deze vragenlijst
Verbeter het e-mailadres indien nodig

2.5 Tijdens welk jaar van je studies ben je op Erasmus+ mobiliteit gegaan?
❑1
❑2
❑3
❑4
❑ al afgestudeerd

2.6 Wat waren de belangrijkste redenen om een buitenlandse mobiliteit te doen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
❑ mijn technische/professionele vaardigheden/competenties vergroten
❑ gelegenheid om in het buitenland te leven
❑ gelegenheid om een vreemde taal te leren/verbeteren
❑ gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten
❑ gelegenheid om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals aanpassingsvermogen
❑ mijn toekomstige tewerkstelbaarheid in eigen land verhogen
❑ mijn toekomstige tewerkstelbaarheid in het buitenland verhogen
❑ gelegenheid om andere leerpraktijken te ervaren
❑ mogelijkheid om ervoor te kiezen een deel van studies/opleiding in een vreemde taal te
doen

3. Kwaliteit van studies/opleiding
3.1. Je ontvangende instelling was …?
❑ een school/instelling voor beroepsonderwijs/opleiding
❑ een bedrijf
❑ een mix tussen een school/instelling voor beroepsonderwijs/opleiding en een bedrijf

3.2. Hoe zou je de kwaliteit beoordelen van het leren en onderwijzen in de ontvangende
organisatie?
Zeer goed

Goed

Redelijk

Zwak

Zeer
zwak

Niet toepasselijk

























Kwaliteit van de
inhoud van de
opleiding
Kwaliteit van de
lesmethoden

3.3 Beschrijf wat je gedaan hebt tijdens je mobiliteit. Welke nieuwe kennis, vaardigheden en
competenties heb je verworven of verbeterd?

3.4 Wat waren de belangrijkste ervaringen tijdens je mobiliteit? Vermeld zowel positieve als
negatieve aspecten.

3.5 Zou je je gastinstelling aanbevelen?
 ja
 neen

3.6 Hoe zou je de kwaliteit van de ondersteuning in de zendende en de ontvangende
organisaties beoordelen?
Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens

Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk

Ik kreeg gepaste hulp om een geschikte
gastorganisatie te vinden













De organisatie waar ik mijn opleiding gevolgd
heb, voldeed aan mijn verwachtingen













Ik wist duidelijk wat er van mij verwacht werd
om te leren en te doen tijdens mijn
buitenlandse opleiding













De opleiding duurde lang genoeg om mijn
opleidingsdoelstellingen te vervullen.













De voorgestelde activiteiten hielden
rechtstreeks verband met mijn
opleidingsdoelen in mijn thuisland













Ik kreeg gepaste uitrusting













Ik wist wie de persoon was die was
aangesteld om me te helpen bij de uitvoering
van mijn opleiding en mijn resultaten te
controleren













4. Vreemdetalenkennis en taalkundige ondersteuning
4.1. Wat was de hoofdtaal die gebruikt werd tijdens de mobiliteit

4.2. Indien een andere taal, gelieve te specificeren

4.3 Heb je de indruk dat je kennis van deze taal verbeterd is tijdens je verblijf in het
buitenland?
 ja
 neen, ik sprak de taal al vlot
 neen

4.4. Heb je taalkundige ondersteuning gekregen om deze hoofdtaal te leren?
 ja
 neen

4.5. Hoeveel uur in totaal, bij benadering?
 minder dan 10 uren
 tussen 10 en 30 uren
 tussen 30 en 50 uren
 meer dan 50 uren

4.6 Welke soort ondersteuning heb je gekregen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
 Erasmus+ Linguistic Support (OLS)
 Taalcursus/training gegeven door de zendende organisatie
 Taalcursus/training gegeven door de ontvangende organisatie
 Taalcursus/training gegeven door zowel de zendende als de ontvangende organisatie
 Financiële steun voor zelfstudie (DVD, boeken)

4.7 Heb je de indruk dat Online Linguistic Support (OLS) je geholpen heeft om jet niveau van
je talenkennis te verbeteren?
 ja
 neen

4.8 Hoe tevreden ben je met de OLS ervaring?
 Zeer tevreden
 Eerder tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Eerder ontevreden
 Zeer ontevreden

4.9 Hoe tevreden ben je met de OLS taaltest?
 Zeer tevreden
 Eerder tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Eerder ontevreden
 Zeer ontevreden

4.10 Waarom heb je geen gebruik gemaakt van taalkundige ondersteuning?
 ik heb er niet naar gevraagd
 ik had het niet nodig omdat mijn talenkennis voldoende was
 ik had er geen tijd voor
 de zendende/ontvangende organisatie boodden het me niet aan
 andere
 ik had het niet nodig als moedertaalspreker

4.11 Heb je je kennis van andere talen dan de hoofdtaal verbeterd tijdens je verblijf in het
buitenland?
 ja
 neen

Welke talen?

4.12 Taal 1

4.13 Indien andere talen, specificeer

4.14 Taal 2

4.15 Indien andere talen, specificeer

5. Certificaat en formele erkenning
5.1 Werden de resultaten van je mobiliteit erkend?
Het doel van deze vraag is dat je zegt welk soort “bewijs” van je buitenlandse leermobiliteit je
ontvangen hebt. Bijvoorbeeld, telde het mee voor je diploma, heb je een certificaat van de
ontvangende organisatie gekregen, Europass, enz. Dit is bepaald in de leerovereenkomst
die je ondertekend hebt voor je mobiliteit begonnen is.
 ja
 neen

5.2 Welke type certificaat heb je ontvangen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
❑ ECVET credits
❑ Europass
❑ Erkenning door de thuisinstelling (vereisten vervuld met oog op diploma)
❑ Erkenning op regionaal niveau (vereisten vervuld/credits verworven in regionaal
onderwijssysteem)
❑ Erkenning op nationaal niveau (vereisten vervuld/credits verworven in nationaal
onderwijssysteem)
❑ Aanwezigheidsattest van de gastorganisatie
❑ Werkattest
❑ Andere

5.3. Indien andere, specificeer

6. Persoonlijke ontwikkeling
6.1 Ik denk dat ik volgende competenties ontwikkeld heb door deel te nemen aan deze
Erasmus+ activiteit

Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens
Competenties in wiskunde, wetenschappen
en technologie
Digitale competenties (bv. gebruik van
Internet, sociale media en PC voor mijn
studies, werk en persoonlijke activiteiten
Leren leren (mijn leeractiviteiten zelfstandig
plannen en uitvoeren)
Sociale en burgercompetenties (bv. de
waarde van verschillende culturen appreciëren
en concepten als democratie,
rechtvaardigheid, gelijkheid, burgerschap en
mensenrechten beter begrijpen)
Initiatief en ondernemerschap (bv. hoe een
idee ontwikkelen en in praktijk toepassen)
Cultureel bewustzijn en uitdrukking (bv. jezelf
creatief uitdrukken en kunst en media beter
begrijpen)

Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk









































































Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk

6.2 Door mijn deelname aan deze activiteit leerde ik beter …

Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens
logisch na te denken en conclusies te
trekken (analytische vaardigheden)
oplossingen vinden in moeilijke of uitdagende
omstandigheden (probleemoplossend
vermogen)
taken en activiteiten plannen en organiseren
samenwerken in teams











































6.3 Na deelname aan deze mobiliteitsactiviteit

Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens
heb ik mijn technische/professionele
vaardigheden verbeterd
ben ik zelfzekerder en overtuigd van mijn
kunnen
ken ik beter mijn sterktes en zwaktes
kan ik beter samenwerken met mensen met
een andere achtergrond
kan ik mij beter aanpassen en handelen in
nieuwe situaties
kan ik beter denken en informatie kritisch
analyseren
ben ik tolleranter ten aanzien van andermans
waarden en gedrag
ben ik ruimdenkender en benieuwd naar
nieuwe uitdagingen
ben ik van plan om meer deel te nemen aan
het sociale en politieke leven van mijn
gemeenschap
ben ik meer geïnteresseerd in wat er dagelijks
gebeurt in de wereld
kan ik gemakkelijker beslissingen nemen
ben ik meer geïnteresseerd in Europese
onderwerpen

Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk

















































































































































7 Toekomstperspectieven op het vlak van onderwijs, opleiding en
werk
7.1 Dankzij deze mobiliteitservaring

Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens

Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk

denk ik dat mijn kansen op een nieuwe of
betere job zijn toegenomen













heb ik een duidelijker idee over mijn aspiraties
en doelstellingen inzake mijn carrière





































heb ik betere gelegenheden voor stages of
jobs in mijn thuisland
ben ik in staat om werktaken met grote
verantwoordelijkheid over te nemen na mijn
buitenlands verblijf

7.2 Hoe heeft het buitenlands verblijf de kijk op je toekomstig werk veranderd?

Helemaal Eerder eens Eens noch Eerder niet
mee eens
oneens
eens
Ik kan me gemakkelijk inbeelden dat ik in de
toekomst in het buitenland werk
Ik kan me gemakkelijk inbeelden dat ik in de
toekomst in het land werk waar ik mijn
Erasmus+ mobiliteit deed
Ik zou graag in een internationale context
werken

Helemaal
mee
oneens

Niet
toepasselijk





































8 Praktische en organisatorische regelingen
8.1 Had je een visum nodig voor je deelname aan deze mobiliteit?
 ja
 neen

8.2 Hoe tevreden was je met de hulp aangaande visakwesties?

gegeven door de zendende instelling
gegeven door de ontvangende instelling

Zeer
tevreden

Eerder
tevreden







Tevreden
Eerder
Zeer
Niet
noch
ontevreden ontevreden toepasselijk
ontevreden









8.3 Hoe beoordeel je de mate van integratie gedurende je mobiliteitservaring?

Zeer goed

Goed

Redelijk

Zwak

Zeer zwak

Niet
toepasselijk

in het dagelijks leven van de ontvangende
instelling
met lokale stagiairs en werknemers

























met andere Erasmus+/internationale stagiairs













8.4 Hoe tevreden was je met de volgende aspecten van je mobiliteit?

De lengte van je studie/stageperiode
Afstemming van de cursussen/stage in het
buitenland met het curriculum van de
zendende instelling

Zeer
tevreden

Eerder
tevreden









Tevreden
Eerder
Zeer
Niet
noch
ontevreden ontevreden toepasselijk
ontevreden












8.5 Had je een mentor in de ontvangende organisatie?
 ja
 neen

8.6 Hoe tevreden was je met de mentor voorzien door de gastorganisatie?
 Zeer tevreden
 Eerder tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Eerder ontevreden
 Zeer ontevreden

8.7 Hoe tevreden ben je met de regelingen voor huisvesting en reis?

je huisvesting
je reis

Zeer
tevreden

Eerder
tevreden







Tevreden
Eerder
Zeer
Niet
noch
ontevreden ontevreden toepasselijk
ontevreden









8.8 In het geval je ontevreden was met sommige praktische of organisatorische regelingen
getroffen door de zendend en de ontvangende organisaties, leg uit waarom

9 Kosten
9.1 In welke mate dekte de Erasmus+beurs al je kosten in verband met je mobiliteitsperiode?
 0-25%
 26-50%
 51-75%
 76-100%

 Ik weet het niet/Ik wist niet dat mijn zendende organisatie een Erasmus+ beurs heeft
gekregen voor mijn mobiliteit.

9.2 Had je andere bronnen van inkomsten, bovenop de Erasmus+beurs?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
❑ Nationale of regionale beurs
❑ Beurs van de zendende instelling
❑ Deeltijdse job tijdens je verblijf in het buitenland
❑ Andere beurzen of leningen
❑ Familie
❑ Spaargeld
❑ Bijdrage van de gastorganisatie
❑ Andere bronnen
❑ Geen

10 Conclusies, persoonlijke commentaren en aanbevelingen
10.1 Hoe zou je de steun (in verband met vragen, klachten of problemen) die je gekregen
hebt, beoordelen, van

je zendende instelling
je ontvangende instelling

Zeer
tevreden

Eerder
tevreden







Tevreden
Eerder
Zeer
noch
ontevreden ontevreden
ontevreden







10.2 Hoe tevreden ben je met je Erasmus+ mobiliteitservaring in het algemeen?
 Zeer tevreden
 Eerder tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Eerder ontevreden
 Zeer ontevreden

10.3 Indien je dit wenst, mag je bijkomende informatie, vaststellingen, commentaren of
aanbevelingen geven die bruikbaar zijn voor toekomstige deelnemers, projecten, het
Nationaal Agentschap of de Europese Commissie.

11 Publicatie en gebruiksrecht van de informatie en het e-mailadres
11.1 Ik ga ermee akkoord dat (delen van) dit rapport gepubliceerd kunnen worden en
beschikbaar gemaakt worden voor het brede publiek.
 Ja, met mijn naam en e-mailadres
 Ja, maart anoniem (zonder naam of e-mailadres)
 Neen

11.2 Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres later gebruikt wordt om me te contacteren
voor studies in verband met de inhoud van de eindrapport of het Erasmus+ programma en
EU aangelegenheden
 Ja
 Neen

