Rapport
Rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015
The Egg, Brussel

Inhoudstafel

SAMENVATTING

7

WELKOM door Ann Verhaegen

11

1. EPOS: NIEUWE MISSIE EN STRATEGIE door Pieter Tratsaert

15

2. DE EUROPESE UNIE EN ONDERWIJS

22

2.1. De impact van de Europese Unie op het Vlaamse Onderwijsbeleid
2.1.1 JULIE BYNENS
2.1.2 JELLE REYNAERT
2.2. Care about education and training at EU level? Door Filip Van Depoele

3. FEEDBACK VAN STAKEHOLDERS OP DE MISSIE EN DE

30

STRATEGISCHE KEUZEN VAN EPOS
3.1 Twee getuigenissen over de waarde van internationalisering
3.1.1. BART HEMPEN
3.1.2. PAT LEYSEN
3.2. Tafelgesprekken
3.3 Reflecties

3.3.1 REFLECTIE DOOR MICHELINE SCHEYS
3.3.2. REFLECTIE DOOR FONS LEROY

4. WIE MOET WELKE ROL OPNEMEN IN HET REALISEREN VAN DE

69

MISSIE VAN EPOS en WELKE DIENSTVERLENING VERWACHTEN DE
STAKEHOLDERS VAN EPOS?
4.1 Twee getuigenissen over de waarde van internationalisering
4.1.1 KOEN DE PRYCK
4.1.2 WILLEM DE MEYER
EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 2 van 106

4.2 Korte inleiding op de namiddagsessie door Pieter Tratsaert
4.3 Tafelgesprekken

5. AFSLUITING

104

5.1 Enkele reflecties van Geneviève Cochez
5.2 Enkele reflecties van Jens Vermeersch
5.3 Slotbeschouwing en bedanking door Pieter Tratsaert

BIJLAGEN

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

107

Pagina 3 van 106

Sprekers
1. Ann Verhaegen


Voorzitter Raad van Bestuur EPOS



Administrateur-generaal AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming)



Waarnemend administrateur-generaal AHOVOS (Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen)

2. Pieter Tratsaert


Directeur EPOS sinds 1 september 2014

3. Julie Bynens


Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering binnen de Permanente Vertegenwoordiging
van België bij de EU sinds 1 september 2014

4. Jelle Reynaert


Vlaams attaché voor onderwijs en vorming binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België
bij de EU

5. Filipe Van Depoele


Deputy Head of Unit of the Directorate General for Education and Culture (DG EAC) of the
European Commission

6. Bart Hempen
Hoofd Dienst Internationale relaties en docent aan de lerarenopleiding van Odi’see

7. Pat Leysen


Directeur Vrije Bassischool Scharrel

8. Micheline Scheys


Secretaris-Generaal van het Departement Onderwijs en Vorming



Bestuurder bij Cedefop, het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding



Verpersoonlijkt de Nationale Autoriteit van EPOS. De toezichthoudende en faciliterende
ministeriële overheid.

9. Fons Leroy


Gedelegeerd bestuurder van de VDAB



Voorzitter Heads of PES

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 4 van 106

10. Koen De Pryck


Voormalig directeur CVO Antwerpen



Algemeen directeur van scholengroep Antigon van het GO!,



Les- en onderzoeksopdracht aan de VUB, departement Educatiewetenschappen

11. Willem De Meyer


Projectmedewerker van het project HIHTAST in het provinciaal CVO Het Perspectief in Gent

12. Geneviève Cochez


Erasmus Coördinator UGent



Voormalig voorzitter Erasmus-comité (LLP)



Senior Advisor International Relations at Ghent University

13. Jens Vermeersch


International relations at GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap



Voorzitter Commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid van de VLOR

Begeleiding door Levuur


Stef Steyaert



Ewoud Monbaliu



Elise Beerens (rapport)

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 5 van 106

Doel van de rondetafel stakeholders EPOS
Inhoudelijke doelstellingen
•

Feedback verzamelen op de centrale concepten in de nieuwe missie, visie en strategie van
EPOS: internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming, Europees burgerschap en
(sleutel)competenties, de lerende centraal, de Vlaamse en Europese beleidsagenda’s
verbinden met de praktijk,…

•

Zicht krijgen op de rol die stakeholders voor zichzelf zien weggelegd om onze missie mee te
realiseren, zowel wat betreft het geven van input als in termen van “governance”.

•

Helder krijgen van de eisen en verwachtingen van stakeholders ten aanzien van de
dienstverlening van EPOS.

Procesmatige doelstellingen
•

De stakeholders van EPOS krijgen zicht op de vernieuwde dynamiek van EPOS en maken er
een eerste verbinding mee.

•

Hierdoor kan EPOS beginnen bouwen aan nieuwe vormen van samenwerking met haar
stakeholders. Voor EPOS betekent dit een concrete eerste stap in een actieve
stakeholderinvolvementstrategie

•

Er is een eerste, voorzichtige start met het bouwen van een Vlaamse community rond
internationalisering en mobiliteit in het onderwijs.

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 6 van 106

SAMENVATTING
Over de opzet van de dag

Meer dan 200 stakeholders namen deel aan de Ronde Tafel van EPOS op 8 mei 2015. In het
Nederlands is “belanghebbende” het correcte woord en dat bleek die vrijdag de nagel op de kop te
zijn. Alle deelnemers volgden geboeid de inleidingen en deden enthousiast en betrokken mee aan de
tafelgesprekken. Onderwerp van het gesprek was EPOS zelf, op de brug tussen het oude LLPprogramma en het nieuwe Erasmus+ programma. Het bestuur van EPOS formuleerde in het voorjaar
van 2015 een ontwerpmissie en de belangrijkste strategische lijnen maar kiest er met deze dag voor
om haar belanghebbenden te betrekken bij dit werk. Niet via anonieme enquêtes of bevragingen,
maar face-to-face, in een rechtstreekse dialoog met en tussen iedereen die EPOS, en vooral wat EPOS
probeert te bereiken, waardevol vindt.

Drie vragen stonden centraal tijdens deze ronde tafel:
1. Hoe beoordelen de stakeholders van EPOS de nieuwe missie en strategische doelstellingen
van EPOS? Wat vinden ze er goed en minder goed aan? Welke suggesties hebben ze ter
verbetering?
2. Wat verwachten de deelnemers aan deze dag van de dienstverlening van EPOS in de
toekomst?
3. Welke rol zien ze voor zichzelf in de realisatie van internationalisering en mobiliteit in
onderwijs en vorming?

De missie van EPOS

EPOS maximaliseert internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming met als doel het
versterken van Europees burgerschap en het ontwikkelen van (sleutel)competenties van lerenden.
EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via projectwerking. Voor de uitvoering van deze
opdrachten zijn de Europese en Vlaamse beleidsagenda’s richtinggevend. EPOS richt zich op alle
organisaties actief in onderwijs en vorming en op de lerenden. EPOS neemt de rol op van inspirator,
verbinder, facilitator en ondersteuner van netwerken en partnerschappen, met bijzondere aandacht
voor studentenmobiliteit.

Enkele belangrijke reflecties van de belanghebbenden van EPOS bij de nieuwe missie

EPOS wil (en moet) meer zijn dan een subsidiefabriek, wil ook met meer bezig zijn dan enkel de
uitvoering van Erasmus+ en voor deze ambitie krijgt EPOS applaus op alle banken. De duidelijke
gerichtheid op alle lerenden, alle onderwijsniveaus en alle organisaties die met onderwijs en
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vorming bezig zijn juicht men toe. Ook het feit dat EPOS een knooppunt wil zijn van kennis,
netwerken en partnerschappen wordt sterk geapprecieerd. Dat EPOS er hierbij voor kiest om voluit te
gaan voor samenwerking met het werkveld – waarvan deze Ronde Tafel een goed voorbeeld is – vindt
men positief, evenals het duidelijke beleidsaspect in de missie en strategische doelen. Durven gaan
voor (aantoonbare) impact, het expliciteren van resultaten en de brede valorisatie ervan is de juiste
keuze volgens de stakeholders. Tot slot waardeert men ook de expliciete intentie van EPOS om te
werken aan het versterken van organisaties in het ontwikkelen en implementeren van hun beleid rond
internationalisering. De vele getuigenissen van de meerwaarde van internationalisering die tijdens de
dag werden gegeven door begunstigden spraken voor zich. Organisaties hebben baat bij het inzetten
op internationalisering en mobiliteit.

Maar stakeholders zitten ook gewrongen met enkele formuleringen of elementen van de voorgestelde
missie. “Waarom de bijzondere aandacht voor studentenmobiliteit?”, vragen ze zich af. Als
EPOS het meent met haar gerichtheid op alle lerenden, is het expliciet vernoemen van
studentenmobiliteit in de missie niet verstandig. Beter zou zijn om de groep lerenden beter te duiden,
bv. door een oplijsting van alle categorieën en groepen die er deel vanuit maken. Dit opent ook een
perspectief om stafmobiliteit meer aandacht te geven in de missie en strategische doelstellingen.
En ook het digitale mag explicieter benoemd worden in de strategie, zeker omdat het in de huidige
werking van EPOS al aanwezig is.

De betrokkenheid bij EPOS van de stakeholders blijkt ook uit de vele constructieve suggesties en
aanbevelingen voor het nog scherper krijgen van de missie. Hier een volledig overzicht bieden is
onmogelijk, daarvoor zal u het verslag helemaal moeten doorlezen, maar de meest terugkomende
aanbevelingen zijn :
•

EPOS moet ook haar rol opnemen in het vertalen naar het beleid van wat er op het veld leeft.
Gerichtheid op het beleid is dus niet enkel top-down (vertrekken vanuit Europese en Vlaamse
beleidsagenda’s) maar ook bottom-up. EPOS moet proberen om vanuit de praktijk mee te wegen
op het beleid (Vlaams en Europees).

•

EPOS moet ook aandacht hebben voor startende scholen en leraars, de kleinere, de nieuwe en
minder ervaren scholen en leraars. EPOS mag zich niet beperken tot de ‘usual suspects’: de
grotere en ervaren scholen en de gedreven leerkrachten en docenten die al jaren inzetten op
internationalisering.

•

EPOS moet een effectieve en gerichte informatie- en ondersteuningsstrategie ontwikkelen om
organisaties te helpen met het uitbouwen van een internationaliseringsstrategie (ruimer dan de
subsidie-aanvragen). Daarbij moet verder gegaan worden dan info-sessies.

•

EPOS moet meer samenwerken met organisaties die ook met internationalisering bezig zijn. De
vraag naar een duidelijkere taakafbakening met Ryckevelde en Alden-Biezen was als een rode
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draad doorheen alle gesprekken van de dag aanwezig, maar ook met organisaties zoals Flanders
Knowledge Area, Vleva,… moet EPOS de banden nauwer aanhalen en de krachten bundelen.
•

Er moet meer transparantie komen op een aantal vlakken. De website moet absoluut verbeterd
worden (maar hier wordt aan gewerkt) en uit de vele gesprekken komt ook het belang naar voren
om voldoende feedback te geven op niet goedgekeurde voorstellen zodat scholen en leerkrachten
hun energie en enthousiasme niet verliezen. Het doorverwijzen naar andere financieringsbronnen
in geval van niet-goedkeuring is een heel vaak gehoorde suggestie.

Wat verwachten de stakeholders van EPOS?

En met dit laatste maken we de brug naar de gesprekken in de namiddag waar men in kleine groepjes
onder meer nadacht over wat men eigenlijk aan dienstverlening verwacht van EPOS. Het resultaat is
een zeer lange lijst. Maar in die lijst springt één woord voortdurend naar voren : ‘samenbrengen’.
EPOS moet instellingen, cross-sectoraal, samenbrengen om goede praktijken uit te wisselen. EPOS
moet partners samenbrengen (partner-finding) om sterke projecten te maken. EPOS moet kennis
samenbrengen en doorvertalen, ook vanuit het buitenland: naar begunstigden en partners, maar ook
naar het beleid. De ‘knooppuntfunctie’ die EPOS zichzelf toeschrijft in haar strategie wordt dus sterk
onderschreven. Heel wat groepen suggereren trouwens om de 2 strategische doelstellingen die er nu
zijn m.b.t. die knooppuntfunctie, samen te voegen.

Wat de interne organisatie van EPOS betreft vragen de stakeholders meer duidelijkheid over wie nu
waarvoor verantwoordelijk is. Sommigen suggereren een ‘single point of contact’, andere pleiten voor
duidelijke aanspreekpunten. En ook de verbetering van de website kwam tijdens de namiddagsessies
herhaaldelijk aan bod.
“EPOS moet ‘luisteren als kernactiviteit’ hebben”, zo werd het aan één van de tafels geformuleerd. En
hier zitten we weer bij de als zeer belangrijk bevonden ‘voeling met de basis’. Je ziet in de verslagen
van de tafelgesprekken dan ook dat al die momenten voor kennis maken, uitwisseling en verbinden
door de deelnemers zeer hoog worden ingeschat. Contactseminaries, de voormalige adviescomités,
studiedagen, persoonlijke contacten met medewerkers: ze worden herhaaldelijk op een waarderende
manier als voorbeeld genomen.

En wat dan met de eigen rol?

Want dat was de tweede vraag van de namiddag. In die grote missie van het ‘maximaliseren’ van
internationalisering en mobiliteit heeft niet alleen EPOS een rol op te nemen. Elke actor in het
werkveld kan hier aan bijdragen. Maar dit concreet benoemen blijkt niet zo’n eenvoudige opgave. De
oefening deed dan ook een wat diffuus beeld ontstaan. Vooreerst slaagde men erin om tientallen
actoren op te sommen die een rol moeten spelen, vaak met toewijzing van heel concrete taken en
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verantwoordelijkheden: van het versoepelen van visumprocedures, over betere regelingen voor
vervangingen voor leerkrachten die participeren aan een internationale uitwisseling tot de
ontwikkeling van tools om de impact van internationalisering te meten. Zowel de lijst van de
mogelijke actoren, als de lijst van de op te nemen taken en verantwoordelijkheden was behoorlijk
indrukwekkend.

Maar ook hier ontbrak het grote inzicht van de dag niet: alles staat of valt met het doorzetten van de
dynamiek die op deze eerste Ronde Tafel van EPOS is ontstaan. Samenwerking en overleg tussen de
actoren actief rond internationalisering moet meer gebeuren.

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat deze roep om verdere kennismaking, samenwerking
en uitwisseling prominent aanwezig was in de afsluitende beschouwingen van de dag.

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 10 van 106

WELKOM – DOOR ANN VERHAEGEN
Verwelkoming en waardering voor de talrijke opkomst
Het is voor mij als voorzitter van EPOS een plezier om jullie hier vandaag te mogen verwelkomen. Met
ruim 200 vertegenwoordigers uit het brede onderwijs- en vormingsveld gaan we vandaag van
gedachten wisselen over internationalisering en mobiliteit en over hoe wij als EPOS samen met jullie
een boeiend en succesvol verhaal kunnen schrijven. In dit verhaal is de Europese Unie een belangrijke
motor, via de middelen, tools en instrumenten die het ter beschikking stelt. Dat we dit dan ook doen
de dag voor 9 mei, de Dag van Europa, is een mooi symbool.

Jullie talrijke opkomst en de enthousiaste reacties maken van
deze eerste ronde tafel, dit eerste stakeholderforum, al een
succes. Als ik door de aanwezigheidslijst ga, stel ik vast dat
er vandaag vertegenwoordigers aanwezig zijn uit heel veel
verschillende hoeken en sectoren: van hoger onderwijs tot
basisonderwijs, van het formele leren tot het informele leren,
van onderwijsinstellingen tot werkgeversorganisaties.

Hopelijk is dit dan ook een eerste meerwaarde van dit forum.
Door vanuit verschillende invalshoeken naar hetzelfde te
kijken, verruimen we onze blikken, vinden we misschien
verbanden die we anders niet zagen en leidt dit niet alleen
tot beter wederzijds begrip, maar vooral tot vruchtbare
kruisbestuivingen. Ik hoop dan ook dat het informele, het
netwerken al een eerste tastbaar resultaat mag zijn.

In het denken over moderne dienstverlening, is de betrokkenheid en inbreng van belanghebbenden,
van stakeholders een terugkerend onderwerp. Daarbij worden de klassieke enquêtes en bevragingen
wel als waardevol gezien, maar het opzetten van een participatief proces met het veld gaat daarin nog
een stap verder. De praktijkervaring van mensen die daar hun job van maken, leert echter dat het
betrekken van stakeholders bij het ontwerpen en verbeteren van de dienstverlening niet eenvoudig is.

Een eerste voorwaarde is dat je er als organisatie voor open staat. Hoewel het de bedoeling is de
verwachtingen van stakeholders mee te nemen, leeft bij veel organisaties de vrees dat je je daarmee
kwetsbaar opstelt. Met EPOS hebben we gekozen om ons kwetsbaar op te stellen door vandaag ons
oor te luisteren te leggen. We creëren daarmee wellicht bepaalde verwachtingen, verwachtingen die
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we misschien niet allemaal gaan kunnen vervullen, maar we willen net daarover vandaag en in de
toekomst de dialoog aangaan.
Een tweede voorwaarde is de bereidheid van de stakeholders om hieraan deel te nemen. Uiteindelijk
gaan we jullie ‘niets geven’ vandaag maar vooral veel ‘vragen’. Het opzetten van een dergelijk forum
gaat dan ook vaak gepaard met veel overtuigen en aandringen. Vandaag blijkbaar niet…

Als ik naar de opkomst kijk, naar de snelheid en het enthousiasme waarmee jullie zich inschreven,
naar het aantal verontschuldigingen,… dan overstijgt dit onze verwachtingen en leeft er duidelijk een
vraag. Meer nog, als de verontschuldigden aanwezig waren geweest, dan hadden we wellicht een
grotere locatie moeten kiezen. Fijn detail, de meerderheid van de verontschuldigingen hield verband
met verplichtingen in het kader van internationale projecten.

Duiding van de fase waarin EPOS zich momenteel bevindt en het belang dat EPOS hecht
aan de betrokkenheid van haar stakeholders

Vandaag is een belangrijke fase in het veranderingstraject dat we in januari met EPOS gestart zijn.
Het nieuwe bestuur van EPOS en het team zijn het engagement aangegaan om een coherent verhaal
te schrijven, om duidelijke richting te kiezen: een missie, een strategie, een aanpak en een organisatie
die de verschillende programma’s die we uitvoeren, overstijgt.

Centraal daarbij staan dan ook de vragen ‘Waarom doen we dit? Wat willen we ermee bereiken? En
als we dat willen bereiken, hoe moeten we ons dan organiseren? Belangrijker nog, hoe kunnen we
jullie, als klant, als belanghebbende daarbij betrekken en welke dienstverlening verlangen jullie van
ons?’

Veel open vragen en vandaag zoeken we verder naar antwoorden en nodigen we jullie uit om dit mee
te realiseren. EPOS staat uiteindelijk ten dienste van het veld en beschikt over middelen en
instrumenten om jullie te ondersteunen. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om andere
organisaties met een gelijkaardige opdracht uit te nodigen om meer de krachten te bundelen, elkaar
te versterken en elkaars sterktes te benutten. Niet vanuit een krachtmeting maar vanuit een
gezamenlijk engagement naar de lerenden, voor wie we het uiteindelijk doen.

Met het bestuur, met de beherende partners van EPOS (VDAB, Syntra Vlaanderen, het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming en Socius) hebben we ons in maart gedurende anderhalve dag afgezonderd.
De uitkomst van dat managementseminarie was een ontwerp van missie en een vijftal strategische
lijnen. Het probeert te verwoorden wat wij als beheerders verwachten. Het team is hiermee aan de
slag om dit verder te concretiseren en verfijnen. Een proces dat nog niet afgerond is, maar waarvan
we jullie vandaag het tussentijds resultaat voorleggen om af te toetsten en verder te verfijnen.
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Hoe de resultaten van de dag zullen gebruikt worden

1. Als voeding voor verdere verfijning missie, strategische doelstellingen en hun operationele
vertaling
We kijken dan ook uit naar de resultaten. Het mag en het zal geen lucky shot zijn. Het moet ons de
nodige voeding geven om verder te werken aan het nieuw EPOS. Misschien moeten we na vandaag
een aantal elementen uit de missie en doelstellingen bijstellen of toevoegen… dat kan. We hebben
weliswaar de marsrichting aangegeven maar we zitten nog in de ontwerpfase.

2. Om vorm te geven aan de verdere samenwerking met stakeholders en om te werken aan
excellente dienstverlening
Vandaag willen we de vinger aan de pols leggen en de hartslag van het veld meten. Want de mooie
en gespierde formuleringen die we jullie straks gaan voorleggen moeten nog tot leven komen, moeten
nog geoperationaliseerd worden, omgezet worden naar concrete, tastbare acties en initiatieven en
daarvoor moeten we goed zicht krijgen op jullie verwachtingen, op welk soort dienstverlening jullie
van EPOS verwachten en welke bijdrage jullie willen leveren.

We weten dat het nieuw Erasmus+ programma misschien nog niet gebracht heeft wat jullie ervan
verwachten en dat de ontgoocheling bij een aantal enthousiastelingen groot is. Voor een aantal
domeinen is het verschil met het vroegere LLP programma dan ook groot. Dat er vandaag misschien
wat frustratie op tafel komt, kunnen we zeker begrijpen. Jammer genoeg hebben we op een aantal
zaken geen of weinig impact en moeten we vooral zoeken hoe we de Europese richtlijnen zo goed
mogelijk kunnen verzoenen met jullie verwachtingen en welke andere initiatieven we kunnen
ontwikkelen om onze missie te realiseren.

Een aantal onder jullie waren vroeger betrokken in adviescomités. Adviescomités die gekoppeld waren
aan de vroegere acties binnen het LLP programma en vertrokken vanuit een bepaald domein of veld.
Deze comités hadden zeker hun waarde binnen LLP en vandaag willen we dan ook zoeken naar
manieren waarop we jullie kunnen betrekken bij de werking en hoe we kunnen samenwerken aan
onze ambitie.

Het proces dat de komende maanden (tot eind 2015) nog gevoerd zal worden: interne
organisatie, nieuwe samenwerkingsovereenkomst, nieuwe managementovereenkomst,
herpositionering,…

Hoe gaan we hiermee verder? De – hopelijk veel - ideeën die we vandaag verzamelen gaan we met
het team en het bestuur meenemen. Onze ambitie is om in 2016 een vernieuwde organisatie neer te
zetten. Dan lopen de laatste projecten van LLP op hun einde en komt het Erasmus+ programma op
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volle snelheid. Een scharniermoment voor onze werking waarop we dit traject richten. Er zal de
komende maanden nog hard gewerkt moeten worden en we hebben zeker nog wat tijd nodig. De
missie en doelstellingen moeten vertaald worden naar een geschikte structuur, naar een
meerjarenplan 2016-2020 en duidelijke(re) positionering van EPOS; wie weet zelfs met een nieuwe
naam.

De werking van EPOS wordt niet alleen door Europese middelen mogelijk gemaakt, maar ook
Vlaanderen en de beherende partners van EPOS (VDAB, Syntra en het Beleidsdomein Onderwijs en
Vorming) investeren in de werking van EPOS. Deze samenwerkingsovereenkomst tussen deze
partners zal in de loop van 2015 vernieuwd worden en we beogen een beheersovereenkomst met de
voogdijminister (afgestemd met de betrokken collega’s in de Vlaamse regering) voor de komende
jaren af te sluiten. Een beheersovereenkomst met meetbare en ambitieuze doelstellingen.

Kortom, we gaan voor een grondige oefening en ik maak nu al graag een vervolgafspraak voor begin
januari 2016 op de volgende editie van onze jaarlijkse Grensverleggers.

Er rest mij nu nog om jullie een boeiende en succesvolle dag toe te wensen. Ik hoop op vruchtbare
gesprekken en de versterking van het gevoel dat we allemaal samen hetzelfde willen en kunnen
bereiken.
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1. TOELICHTING EPOS EN NIEUWE MISSIE EN STRATEGIE – DOOR
PIETER TRATSAERT

> zie bijlage 01

Vlaanderen en Europa investeren in 2015 samen 22 miljoen euro via EPOS in de mobiliteit en
internationalisering van het onderwijs en –opleidingsveld. Uitgaande van 6 miljoen Vlamingen komt dit
neer op € 3,6 per Vlaming.

Het grootste en meest gekende budget zijn de gedecentraliseerde fondsen die Europa via de nationale
agentschappen toekent aan mobiliteitsprojecten en strategische partnerschappen. In 2015 gaat het
om bijna 20 miljoen die EPOS via een jaarlijkse oproep toekent aan begunstigden.
In 2014 zijn op die manier
•

113 mobiliteitsprojecten kunnen starten, goed voor een mobiliteit van ongeveer
o

1.750 personeelsleden en

o

139 leerlingen uit het beroepsonderwijs en opleiding

o

en werd voor het eerst de kaap van 5.000 studenten Hoger Onderwijs overschreden,

•

zijn 20 scholen betrokken in School2School partnerschappen, waarvan vijf als coördinator en

•

17 strategische partnerschappen onder Vlaams promotorschap van start gegaan.

Naast deze 17 strategische partnerschappen zijn 26 Vlaamse organisaties in 27 strategische
partnerschappen met buitenlandse promotoren betrokken, goed voor een totaal bedrag van
€ 972.834,92.

Maar we weten allemaal dat dit budget niet tegemoet komt aan de vraag en het enthousiasme in het
veld. Indien we in de mogelijkheid waren geweest om in 2014 alle projectaanvragen te aanvaarden
die in Vlaanderen werden ingediend en als ze allemaal hadden voldaan aan de externe
kwaliteitsbeoordeling, dan hadden we 42 miljoen euro nodig gehad.

In verschillende sectoren en domeinen is er dan ook ontgoocheling, hier in Vlaanderen maar ook in de
rest van Europa. Hoewel het budget gestegen is, kunnen we niet voldoen aan de vraag. In 2014
hebben we alle positief beoordeelde KA1-projecten kunnen goedkeuren binnen EPOS, bij KA2, de
strategische partnerschappen, hebben we 18 (kwaliteitsvolle) projecten niet kunnen financieren… Ik
vrees dat we met de lopende oproep 2015 een gelijkaardig resultaat tegemoet gaan.

Vaak krijgen we de vraag hoe het budget voor Vlaanderen zal evolueren. Dat is moeilijk te
beantwoorden omdat het onderhevig is aan veel factoren. Elk jaar legt de commissie de verdeling
over de landen, domeinen en acties vast rekening houdende met veel verschillende factoren. In welke
mate wordt het budget aangewend? Hoe ver staan we van de doelstellingen inzake mobiliteit zoals
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afgesproken door de ministers: 20% studentenmobiliteit en 6% stagemobiliteit in de initiële
beroepsopleiding? Welke nieuwe prioriteiten dienen zich aan (bv. voor de Verklaring van Parijs van
maart 2015 inzake radicalisering voorziet de Commissie € 3.000.000 van het E+ budget in 2016),...

Als ik een extrapolatie maak op basis van het budget 2014 en 2015 dan zouden we tegen 2020 30
miljoen Europese middelen moeten hebben, een verdrievoudiging ten opzichte van het LLP budget in
2007. Maar neem dit niet voor zeker, want ik begeef me met de simulatie op glad ijs.

Bovenop de 16 miljoen Europese middelen voor 2015, beschikt EPOS sinds 2015 ook over 1,6 miljoen
euro voor International Credit Mobility, mobiliteit van en naar partnerlanden (buiten Europa dus), in
principe goed voor 265 mobiliteiten. In 2015 investeren we ook 2 miljoen euro Vlaams geld in de
mobiliteit van studenten Hoger Onderwijs. Ik wil daar meteen minder goed nieuws aan koppelen: door
de budgettaire krapte zullen we komende jaren minder Vlaamse middelen kunnen toevoegen. Het
budget voor mobiliteit Hoger Onderwijs zal dus slechts beperkt kunnen groeien.

Het unieke karakter van België maakt dat studeren of een stage volgen in een andere
taalgemeenschap ook beschouwd kan worden als een soort ‘internationale’ mobiliteit. In 2014 vierden
we 10 jaar Erasmus Belgica. Net zoals de andere gemeenschappen, maakt Vlaanderen middelen vrij
om studentenmobiliteit tussen de gemeenschappen mogelijk te maken. Jaarlijks worden zo een 160tal studenten bereikt. Vlaanderen maakt ook geld vrij om klasuitwisselingen tussen twee scholen –
één Belgische en één uit een buurland van België - mogelijk te maken. Via Buurklassen kunnen
scholen in het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en de eerste graad van het Secundair
Onderwijs een weliswaar kleinschaligere internationale ervaring opdoen.

In de overige 2 miljoen euro voor 2015 zitten de personeelskost en de werkingskost van EPOS, deels
gefinancierd met Europese middelen, deels met Vlaamse middelen en deels via de beherende partners
van EPOS. Naast het beheren van de projectlevenscyclus van KA1- en KA2-projecten, en dit jaar nog
de verdere afwerking van het LLP-programma, worden deze middelen ingezet voor een aantal
specifieke opdrachten en acties in het kader van Erasmus+.

Mobiliteit en internationale ervaringen beperkten zich immers niet noodzakelijk tot fysieke mobiliteit of
een boarding pass. Met de huidige ICT-mogelijkheden kan iedereen vanuit zijn zetel ‘internationaal’
gaan en ‘virtueel mobiel’ zijn. Ook binnen Erasmus+ en EPOS ondersteunen en benutten we de
mogelijkheden van ICT en nieuwe technologieën.

Via eTwinning, de digitale community voor scholen, werken 140.000 Europese scholen en 300.000
Europese leerkrachten samen. Ze zetten er gezamenlijke ‘internationale’ projecten op met hun
leerlingen , waarbij de communicatie en samenwerking volledig via internet loopt. Er zijn dan ook
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geen subsidies of administratieve voorwaarden aan de projecten verbonden. Het doel van eTwinning
is om onderwijsinnovatie, Europees burgerschap, veilig werken met sociale media en ICT en de
(vreemde) talenkennis te versterken. Tegelijk wordt de schoolgaande jeugd gesensibiliseerd om
Europese samenwerking en internationalisering als een meerwaarde te zien. Als nationale eTwinning
ondersteuningsdienst bereikte EPOS in 2014 361 leerkrachten, samen goed voor 156 projecten.

Waar eTwinning zich rechtsreeks naar de lerenden richt, is EPALE, het ePlatform for Adult Learning in
Europe, gericht op leerkrachten, docenten, onderzoekers, academici, beleidsmakers en alle
professionals die actief zijn in de volwasseneneducatie in Europa. Dit nieuwe digitale platform werd
gelanceerd op 15 april van dit jaar en wil de uitwisseling van informatie en ervaringen stimuleren, de
samenwerking bevorderen en de kennis over trends en stand van zaken in de sector van de
volwasseneneducatie vergroten, zowel formeel als informeel en zowel algemeen vormend als
beroepsgericht. Naast een kalender met informatie over conferenties, seminaries en
nascholingscursussen in Europa en de mogelijkheid om partners te vinden, wil dit online platform over
de landsgrenzen heen discussies en uitwisseling stimuleren over 5 thema’s in de
volwasseneneducatie: ondersteuning van volwassen cursisten, leeromgevingen, levensvaardigheden,
kwaliteit en beleid-strategieën-financiering. Vanuit onze rol als nationale ondersteuningsdienst zullen
we in de loop van 2015 ePALE in
Vlaanderen lanceren.

Via internationale mobiliteit en
samenwerking wordt ook de
meertaligheid bevorderd. In dat
verband wil EPOS via een aantal
Europese initiatieven het bewustzijn
van het belang van leren van talen en
meertaligheid vergroten en de kwaliteit
van het eigen vreemde talenonderwijs
waarderen en bevorderen.

Jaarlijks organiseren we een thematische wedstrijd naar aanleiding van het Europese Label voor
Innovatief Talenonderwijs waarbij waardevolle en vernieuwende initiatieven erkend worden en meer
zichtbaarheid krijgen. Dit jaar koos de Europese Commissie voor het thema Talen en Sociale Inclusie.
Kandidaturen kunnen nog ingediend worden tot 1 juni. De winnaars zullen bekend gemaakt worden
op 25 september, daags voor de Europese Dag van de Talen. Die dag organiseren we ook onze
tweejaarlijkse talenconferentie rond dit thema. De activiteiten rond de Europese Dag van de Talen
worden geïnitieerd vanuit een platform van sleutelorganisaties uit het talenonderwijs en -
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nascholingsaanbod in Vlaanderen en zijn gestoeld op een protocol met de minister van onderwijs.
EPOS faciliteert de werking van dit platform.

De mogelijkheden inzake internationale mobiliteit voor leren en werken, binnen en buiten Europa, zijn
legio en nemen steeds grotere proporties aan. Voor individuen (en hun begeleiders) is het steeds
minder vanzelfsprekend om klantgericht en op maat het juiste ‘mobiliteitsadvies’ te krijgen (of te
geven).

Als Euroguidance centrum voor Vlaanderen vervult EPOS een ondersteunende (en adviserende) rol
naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp van Europese of andere programma’s; op
initiatief van de instelling of op eigen initiatief. We richten ons daarbij in de eerste plaats naar
keuzebegeleiders, maar werken ook intermediair naar de burgers toe (via website, via beurzen …)
door kwaliteitsvolle informatie te verstrekken. Daarbij willen we de Europese dimensie in het
loopbaandenken versterken.

Naast het bevorderen van mobiliteit via advies, is het belangrijk om individuen ook te ondersteunen
om hun verworven vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen binnen
Europa. In het kader van het Bologna- en het Kopenhagenproces heeft de Europese Commissie een
aantal transparantietools ontwikkeld die de mobiliteit van lerenden en werkenden in de EU moeten
bevorderen. Als Europass-centrum voor Vlaanderen vervult EPOS in dit verband een rol naar
individuen toe. De Europass-tools, waaronder het Europass CV en het Europass Taalpaspoort, helpen
immers individuen om hun vaardigheden en kwalificaties vast te leggen en te presenteren op een –
binnen Europa - uniforme wijze. EPOS stelt deze tools ter beschikking en promoot ze bij de
belanghebbenden (studenten, werkzoekenden, onderwijs- en opleidingsinstellingen, leerkrachten en
loopbaanbegeleiders). In 2014 werden meer dan 16.000 Europass CV’s gedownload in België en
reikten we 804 Europass Mobiliteiten uit.

Ik hoop dat u samen met mij kan vaststellen dat EPOS een waaier aan activiteiten uitvoert. De vraag
is dan ook wat deze activiteiten met elkaar verbindt en waarom we dit doen? Doen we dit voor de
mooie ogen van de jaarlijkse auditoren en revisoren? Zijn we gewoon een soort bank of loterij waar je
als instelling geld kan krijgen of winnen? Laten we ons enkel leiden door de guides for national
agencies en terms of reference of streven we een ‘hoger doel’ na, waarvoor we al deze tools,
instrumenten en middelen inzetten? Zijn we een brave uitvoerder van Europese programma’s of
maken we samen met het veld beleid?

Het is duidelijk dat EPOS de internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming wil
maximaliseren. Mobiliteit in een brede betekenis: fysiek, virtueel, maatschappelijk en tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.
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We doen dit met als doel het versterken van Europees burgerschap en het ontwikkelen van
(sleutel)competenties van lerenden. Daarbij zien we lerenden in een brede betekenis: zowel de
deelnemers als de vormgever van het leerproces, studenten en leerlingen maar ook stafmobiliteit. In
de uitnodiging voor vandaag was er ook sprake van de inkanteling van een aantal medewerkers en
projecten uit een andere vzw. Zo voeren wij momenteel een aantal ESF-projecten uit, gericht op het
beleid en op de kruising onderwijs-arbeidsmarkt. Op dit ogenblik zijn we met een grondige
denkoefening bezig rond hoe we die expertise kunnen inzetten. Gisteren nog hebben we hierrond een
hele dag een businessmodel-oefening gedaan en zijn we tot de conclusie gekomen dat we de
ontwikkeling van projecten en partnerschappen, in het veld, die de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt versterken, willen faciliteren en ondersteunen, eerder dan zelf projecten uit te voeren.

In de uitvoering van onze activiteiten willen we ons laten leiden door de Europese en Vlaamse
beleidsagenda’s en deze met elkaar en met de praktijk verbinden en daarbij richten we ons in
de eerste plaats op alle organisaties actief in onderwijs en vorming maar ook op de
lerenden.

Daarbij willen we netwerken en partnerschappen inspireren, verbinden, faciliteren en
ondersteunen. Gelet op de hoge Europese ambitie inzake studentenmobiliteit willen we bijzondere
aandacht besteden aan studentenmobiliteit en zo actief bijdragen tot het Vlaamse actieplan
Brains on the Move.

Hieronder stel ik u de ontwerpmissie van EPOS voor:

EPOS maximaliseert internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming met als doel het
versterken van Europees burgerschap en het ontwikkelen van (sleutel)competenties van
lerenden.

EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via projectwerking.

Voor de uitvoering van deze opdrachten zijn de Europese en Vlaamse
beleidsagenda’s richtinggevend.

EPOS richt zich op alle organisaties actief in onderwijs en vorming en op de lerenden.

EPOS neemt de rol op van inspirator, verbinder, facilitator en ondersteuner van netwerken en
partnerschappen, met bijzondere aandacht voor studentenmobiliteit.
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Ik hoop dat het duidelijk wordt dat EPOS in haar ontwerpmissie niet meer spreekt over Erasmus+ of
nationaal agentschap… we willen duidelijk de lat hoger leggen en iets meer ambitie formuleren. Zoals
Ann aanhaalde, heeft ons bestuur een aantal marsrichtingen voorgesteld, die we met het team volop
aan het verfijnen en operationaliseren zijn. Vandaag is het aan u om ons hierbij te helpen en te
inspireren.

We hebben ook vijf strategische doelstellingen geformuleerd die ik kort aan u wil voorstellen:

EPOS draagt actief bij tot meer en betere mobiliteit van lerenden. Jaar na jaar neemt het aantal
mobiliteiten en de kwaliteit ervan toe.

Zoals eerder aangehaald zien we mobiliteit breed (fysiek, virtueel, maatschappelijk en tussen
onderwijs en opleiding en de arbeidsmarkt. Ook lerenden omschrijven we daarbij ruim; van de
deelnemer tot de vormgever van de leerprocessen. Een belangrijke vraag daarbij is dat we misschien
in de toekomst ook meer aandacht moeten besteden aan de inkomende mobiliteit van studenten,
leerlingen en personeel.
Deze doelstelling roept meteen de vraag op hoe we de “impact” van de mobiliteit op het individu en
op de zendende en ontvangende organisatie kunnen meten.

EPOS stimuleert, ondersteunt en waardeert de ontwikkeling en implementatie van een
internationaliseringsstrategie bij organisaties actief in onderwijs en vorming. Daarbij beogen we
impact van deze strategie op de betrokken organisaties en sector.

Het Erasmus+ programma hecht veel belang aan de sturing van projecten vanuit de indienende
organisatie en aan de band tussen internationale projecten en de strategie van de organisatie. Dit
vanuit de veronderstelling dat het organisatiegestuurde karakter van aanvragen een voorwaarde is om
impact te realiseren.

EPOS is een erkende bron van kennis/input voor het Vlaamse en Europese beleid op haar domein.
Goede praktijken vinden hun weg naar Vlaams en Europees beleid.

Deze doelstelling verwoordt onze rol om projecten en de uitkomsten ervan zichtbaar te maken, te
versterken en in relatie te brengen tot beleidsprioriteiten. Let wel, daarbij moeten we niet bescheiden
zijn, maar ook goede bestaande Vlaamse praktijken Europees zichtbaar maken.
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Via EPOS zijn er beleidsprioritaire partnerschappen op het vlak van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Deze partnerschappen spelen in op de Europese en Vlaamse beleidsagenda’s en de
resultaten ervan stromen terug naar het beleid.

Deze doelstelling refereert naar de noodzaak en de verwachting dat projecten niet in een vacuüm
opereren maar moeten bijdragen tot de beleidsagenda’s, Europees en Vlaams. Bijdragen aan is tweerichtingsverkeer… projecten spelen in op prioriteiten maar kunnen ook beleid inspireren.

EPOS is een knooppunt van kennis, informatie en communicatie m.b.t. internationalisering, mobiliteit
en netwerking. EPOS is een publiek referentiepunt voor mobiliteit en internationalisering.

Anders geformuleerd … wie aan internationalisering denkt, denkt aan EPOS …. We zien ons daarbij
als een “knooppunt” wat wil zeggen dat we ‘verknopen’, op weg helpen en toeleiden naar.

Algemeen en dat wilden we verwoorden in onze doelstellingen is ‘IMPACT’ een belangrijke rode
draad… Impact op verschillende niveaus:
•

Micro-niveau: individu

•

Meso-niveau: Instelling/sector

•

Macro-niveau: samenleving/maatschappij
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2. DE EUROPESE UNIE EN ONDERWIJS

> zie bijlage 02

2.1. De impact van de Europese Unie op het Vlaamse Onderwijsbeleid

2.1.1 JULIE BYNENS
Het is 8 mei … één dag voor onze Europadag die traditioneel op 9 mei wordt gevierd. En een ideale
gelegenheid om u een korte inleiding te geven bij de impact van de EU op het Vlaamse
onderwijsbeleid, waarvan Erasmus+ een concreet en bekend voorbeeld van is.

Het is een belangrijk voorbeeld, want het laat zien dat EU geen ver van mijn bed show moet zijn…
Integendeel, EU-beleid kan erg tastbaar en dichtbij komen en vertaalt zich in verschillende facetten
van ons dagelijkse leven. In die zin zeg ik vaak
dat we de EU niet zozeer als buitenlands beleid
moeten bekijken, maar wel als een extra
beleidslaag die boven ons Vlaamse en Belgische
overheidsniveau is ontstaan.

En het is precies die Europese beleidslaag die de
core business is van de AAVR EU (Algemene
Afvaardiging van de Vlaamse Regering binnen de
Permanente Vertegenwoordiging van België bij
de EU), één van de belangrijkste diplomatieke
posten van de Vlaamse overheid. En wel precies omwille van die grote impact die de EU heeft.

De AAVR EU is een afdeling van 25 mensen en bestaat uit een attaché voor elk Vlaams beleidsdomein,
waaronder dus ook eentje voor onderwijs en vorming, Jelle Reynaert, die na mij aan bod zal komen.
En we zijn als het ware de front office van de Vlaamse overheid bij de Europese instellingen.

Die Vlaamse afdeling is erg belangrijk omdat we binnen België hebben afgesproken dat elke regering
instaat voor de buitenlandse of internationale aspecten van zijn eigen beleid. Maar omdat België lid is
van de EU, wil dat zeggen dat als we met Europa praten, we binnen België vooraf overeen moeten
komen over wat dat Belgische standpunt precies inhoudt. Daarnaast moeten we afspreken welke
minister namens België dat standpunt zal brengen in de Raad van de Europese Unie. In de praktijk
houdt dat in dat ook onze Vlaamse ministers België kunnen vertegenwoordigen bij in de Raad van de
Europese Unie.
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Die Raad van de EU bestaat uit 10 deelraden, waarvan de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Sport er
één van is. De Europese ministers van onderwijs vergaderen gemiddeld drie keer per jaar in Brussel.
En de Belgische vertegenwoordiging in deze Raad wordt ingevuld volgens een toerbeurtregeling.
Concreet houdt dat in dat Minister Crevits aan zet zal zijn vanaf 1 juli 2015 voor een periode van één
jaar.

Daarnaast kunnen er natuurlijk ook ad-hoc bijeenkomsten plaatsvinden zoals op 17 maart 2015 het
geval was in Parijs over de rol van onderwijs in de strijd tegen radicalisering (Minister Crevits was
hierop aanwezig), een thema waarvoor ook extra fondsen uit Erasmus+ zullen vrijgemaakt worden. Of
zoals de vergadering eind deze maand in Riga specifiek over beroepsonderwijs en opleiding (Minister
Crevits zal niet aanwezig zijn, Minister Milquet vertegenwoordigt er België).

Nu, wanneer ministers aan zet komen, is het zware werk vaak al in grote mate afgewerkt, zodat
ministers zich nog over de politieke knelpunten kunnen buigen, moesten die er zijn. Dat wil zeggen
dat er heel wat voorbereidend werk wordt geleverd door onze beleidsmedewerkers. Zo heeft onze
attaché onderwijs bijvoorbeeld in naam van de ministers onderhandeld over de totstandkoming van
Erasmus+.
Zo'n programma als Erasmus+ komt dus niet uit de lucht vallen maar is het resultaat van lange
onderhandelingen en nauwe samenwerking tussen lidstaten, Commissie en EP.

Erasmus+ is het programma dat moet helpen bij het implementeren van het Europese
onderwijsbeleid. Europese beleidscontext is dus belangrijk bij het opstellen van Erasmus+
projectvoorstellen en in dat opzicht is het wel interessant om te weten dat het ‘onderwijsbeleid’ bij de
Commissie verdeeld zit tussen DG Onderwijs & Cultuur en DG Werkgelegenheid.

Sinds de start van de nieuwe Commissie Juncker zit alles met betrekking tot beroepsonderwijs- en
opleiding, volwassenenonderwijs en skills bij de u wel gekende Europese Commissaris Thyssen. De
rest is onderdeel van de portefeuille van de Hongaarse Commissaris Navracsics. Het is momenteel nog
wat zoeken naar wat de impact is van deze nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen de Commissie,
maar het is in elk geval een voordeel dat de contacten met mevrouw Thyssen goed zijn. Ook het
onderhouden van die goede relaties is één van de uitdagingen die de Vlaamse Algemene Afvaardiging
op zich neemt.

Dames en heren, ik rond hier af. Mijn collega Jelle Reynaert zal meer inhoudelijk aantonen op welke
manier de Europese Unie impact heeft op het Vlaamse onderwijsbeleid. De beleidsprioriteiten zowel
op Vlaams als op Europees niveau vormen immers een belangrijk kader voor de projecten die worden
uitgewerkt in de context van Erasmus+.
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2.1.2 JELLE REYNAERT

Kort samengevat is de boodschap die ik vandaag wil brengen dat het Vlaamse onderwijsbeleid is
ingebed in een bredere internationale en dan vooral Europese context. Het is een illusie te denken dat
wij vanop ons Vlaamse eiland beleid kunnen vormgeven dat geen rekening houdt met internationale
en Europese ontwikkelingen. Op dezelfde manier is het van belang om onder lidstaten op Europees
niveau beleid af te stemmen en te benchmarken met andere delen van de wereld zoals de Verenigde
Staten of Azië.

In het algemeen kunnen we stellen dat de impact van Europa op ons Belgische en Vlaamse beleid
groeit: meer dan 75% van onze wetgeving vindt haar oorsprong op een of andere manier in Europa.
Nu is het zo dat de EU op zich heel weinig bevoegdheden heeft over het onderwijsbeleid in de
lidstaten. Men spreekt dan van een ondersteunende rol. En inderdaad het moge duidelijk zijn: het is
verre van de bedoeling om het onderwijsbeleid in de lidstaten te gaan harmoniseren of uniformiseren.
De focus ligt veeleer op samenwerking op grond van gemeenschappelijke uitdagingen en op het
uitwisselen van modellen van goede praktijk. Maar toch wordt de impact van Europa op ons
Vlaamse onderwijsbeleid onderschat.

De impact van Europa vergroot en dus is het van belang om ons niet enkel reactief op te stellen maar
ook proactief Vlaamse goede praktijken of beleidsprioriteiten naar voor te schuiven. Dat kan op
politiek niveau in de Raad van de EU maar evenzeer is Erasmus+ (of andere financiële instrumenten
zoals het ESF) daarvoor een goed instrument.
•

In dat kader wil ook ik nog eens benadrukken dat het Europese beleid niet uit de lucht komt
vallen: onze minister heeft daarin een stem. Zo hebben wij vanuit Vlaanderen accenten
gelegd – dat zal de volgende spreker Filip zich nog wel herinneren – in de totstandkoming van
Erasmus+ (om bijvoorbeeld het aparte voortbestaan van EPOS en Jint te kunnen
garanderen).

Om de impact van Europa op ons beleid aan te tonen zal ik in vogelvlucht enkele van de belangrijkste
dossiers/beleidskaders toelichten. De thema’s die daaruit naar boven komen zijn meteen ook thema’s
die als prioritair naar voren komen in Erasmus+ maar ook in ons Vlaamse beleid. We gaan van start
met Europa 2020.

Europa 2020 is de groeistrategie voor de Unie as a whole en dat voor de periode tot 2020. Deze
strategie moet de EU helpen haar plaats in de wereld te verbeteren of te behouden. Het is dan ook
treffend dat Europa 2020 is gebouwd rond 5 zogenaamde headline targets en dat 1 van die 5 een
dubbele onderwijsdoelstelling betreft. Dat toont duidelijk het belang aan van onderwijs voor de
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toekomst van Europa. Maar dat betekent dat er ook heel wat druk komt vanuit Europa om deze
doelstellingen te behalen.
•

Terugdringen voortijdig schoolverlaten: Europese doelstelling, Belgische en Vlaamse
doelstelling + Belgische en Vlaamse score.

•

Optrekken van het aantal diploma’s tertiair onderwijs

•

Opletten met de Vlaamse cijfers: niet altijd voldoende om van een significante daling te
spreken maar wel om duidelijke tendensen te zien over de hele periode.

Het instrument voor de implementatie van Europa
2020 is het Europees Semester, het algemeen
kader voor economische afstemming tussen
lidstaten. Economische afstemming? Wat heeft dat
met onderwijs te zien? Wel in deze beleidscyclus
wordt veel aandacht besteed aan economie en dus
ook aan arbeidsmarktbeleid en dus ook aan
onderwijsbeleid. In het kader van het Semester
maakt de Europese Commissie analyses van beleid
in de lidstaten en formuleert zij op basis van
nationale hervormingsprogramma’s opgesteld door de lidstaten zelf ook aanbevelingen per land. In al
deze fases komt ook onderwijs aan bod. Alle lidstaten kregen vorig jaar een aanbeveling gelinkt aan
hun onderwijsbeleid. Voor België ging het vooral over arbeidsmarktbeleid maar ook de skills mismatch
en de grote regionale verschillen inzake voortijdig schoolverlaten werden meegenomen.

Op de slide ziet u een bloemlezing van enkele onderwijsgerelateerde elementen die de Commissie
aanhaalde in haar landenrapport van februari dit jaar.

U merkt het: het gaat hier om uitdagingen waar wij in Vlaanderen sowieso rond werken, maar
doordat zij worden meegenomen in het Europees Semester betekent dat dat er vanuit het Europese
niveau extra druk wordt uitgeoefend op onze regeringen. Dat houdt onder andere in dat er op
regelmatige tijdstippen moet gerapporteerd worden aan de Commissie over nieuw genomen beleid in
antwoord op de aanbevelingen.

Het derde belangrijke dossier dat ik u wil voorstellen betreft het strategische raamwerk voor
Europese samenwerking inzake onderwijs en vorming 2020 (ET2020 in de volksmond). U
hebt al gemerkt dat ik het tot nu toe vooral over de economische invalshoek van onderwijs heb gehad
wat een gevolg is van de belangrijke beleidskaders waarin we worden meegezogen maar die eigenlijk
breder zijn dan enkel onderwijs. Wel, ET2020 gaat breder dan die economische invalshoek: het is het
instrument van de ministers van onderwijs om Europa 2020 te implementeren maar het is tegelijk het
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algemene kader voor het Europese onderwijsbeleid. Om dat te illustreren heb ik even de 4 pijlers van
ET2020 bij elkaar gezet op de slide. Ik ga daar niet te lang bij stilstaan en onmiddellijk even stilstaan
bij de Europese benchmarks die de ministers in de afgelopen jaren hebben afgeklopt in het kader van
ET2020.
•

Benchmarks zijn eigenlijk Europese gemiddeldes.

•

Ik geef deze benchmarks mee omdat de Europese Commissie jaarlijks de vooruitgang meet in
het behalen van de doelstellingen. Dat valt trouwens te volgen in de zogenaamde Education
and Training Monitor. Deze slide toont de cijfers voor BE van de Monitor van eind 2014.

Tot slot dacht ik dat het nuttig was om u nog enkele voorbeelden te geven van specifieker Europees
onderwijsbeleid dat ontwikkeld wordt naast of binnen de grotere kaders die ik zonet heb geschetst. Zo
worden er op Europees niveau bijvoorbeeld instrumenten ontwikkeld die de samenwerking tussen
lidstaten moeten verbeteren en die mobiliteit binnen Europa beter moeten mogelijk maken. Enkele
voorbeelden:
•

Europees kwalificatiekader (2008):
o

Is een gemeenschappelijk referentiekader dat de kwalificatieraamwerken van landen
aan elkaar koppelt. Het bestaat uit 8 niveaus en werkt als vertaalinstrument om de
verschillende kwalificaties van lidstaten leesbaar te maken. Doel is om mobiliteit van
lerenden en werkenden te verbeteren en om LLL te bevorderen.

o

Elke lidstaat moet daarop de eigen kwalificatiestructuur koppelen aan het Europese
kader.

•

Europees Raamwerk voor sleutelcompetenties (2006):
o

Op Europees niveau werden de sleutelcompetenties vastgelegd die burgers moeten
hebben voor zelfontplooiing, burgerschap en inzetbaarheid. Het gaat om 8
competenties:
o

Communicatie in moedertaal

o

Communicatie in vreemde talen

o

Digitale competenties

o

…

Maar naast de instrumenten en de programma’s wordt ook heel wat gedaan rond beleid.

Ik ben aan mijn laatste slide toegekomen. Toeval wil dat de volgende samenkomst van de Europese
ministers van onderwijs op 18 mei plaatsvindt dus ik wil hier graag een tip van de sluier oplichten van
wat er op de agenda staat. Zoals ik aan het begin van de presentatie heb gezegd is minister Crevits
pas aan zet vanaf juli dus het is minister Milquet die ons zal vertegenwoordigen op 18/5.
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2.2 Care about education and training at EU level? (Filip Van Depoele) >zie bijlage 03

We beschikken niet over de uitgeschreven toespraak van Filip Van Depoele. Onderstaand verslag
probeert de belangrijkste elementen uit de toespraak weer te geven.

HET BELANG VAN OPLEIDING EN VORMING
Het volgen van een opleiding is cruciaal voor de
persoonlijke ontwikkeling en voor economische groei,
tewerkstelling en innovatie.
Desondanks:
•

zijn er 5,7 miljoen werkloze jonge mensen.

•

zijn er 2 miljoen openstaande vacatures.

•

heeft 20% van de 15-jarigen geen basisgeletterdheid.

•

evolueert de technologie en de strijd om talent continu.

•

heeft 20% van de volwassenen beperkte vaardigheden.

•

verlaat 12% de school vroegtijdig.

•

is er een mismatch op vlak van vaardigheden.

Redenen genoeg voor de EU om geleidelijk aan objectieven in dit domein te ontwikkelen. Deze zijn
meer bepaald gericht op: het aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten, het belang van de
arbeidsmarkt, de modernisering van hoger onderwijs, het stimuleren van levenslang leren, inclusief
onderwijs, het ontwikkelen van basisvaardigheden, het belang van een goede lerarenopleiding, de
aantrekkelijkheid van VET (Vocational Education and Training),…

HOE BEREIKEN WE DE DOELSTELLINGEN OP VLAK VAN OPLEIDING EN VORMING?
De EU ondersteunt de lidstaten in het hervormen en moderniseren van opleidings- en
vormingssystemen. Dit doet ze via:
•

Europa 2020: aanbevelingen per land.

•

Open Method of Coordination: het uitwisselen van best practices.

•

Evidence based policy: studies, onderzoeken.

•

Financiële instrumenten: Structural Funds, European Fund for Strategic Investment,
Erasmus+.

Erasmus+
Het Erasmus-programma bestaat bijna 30 jaar en heeft een hele evolutie doorgemaakt. In het begin
ging het om 3.000 mobiele studenten en was er nog veel tegenkanting. Ondertussen is er Eramsus+,
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is iedereen voorstander van het programma en beseft iedereen de noodzaak om er voldoend e budget
voor vrij te maken.

Erasmus+ is in het leven geroepen om een complexe cluster aan programma’s (Erasmus, Leonardo,
Comenius, Edulink, Alfa,…) te herleiden tot één eenvoudig en geïntegreerd programma.

Waarin verschilt Erasmus+:
•

één enkel programma dat alle educatieve sectoren en de jeugdsector omvat;

•

sterkere linken tussen beleid en programma;

•

innovatieve financiële instrumenten;

•

een grotere nadruk op werken over sectoren heen;

•

grotere linken met de arbeidswereld;

•

een internationale dimensie;

•

vereenvoudiging.

Erasmus+ heeft impact op 3 niveaus:
•

vaardigheden van individuele personen;

•

instituten en organisaties;

•

opleiding, vorming en jeugdsystemen.

De middelen van Erasmus+ zijn als volgt verdeeld:
•

Minstens 63% gaat naar mobiliteit, zowel van studenten als van leerkrachten, niet alleen om
te studeren maar ook om te werken in het buitenland.

•

Minstens 28% gaat naar samenwerking op vlak van innovatie, bijvoorbeeld tussen een
onderwijsinstelling en een onderneming.

•

4,2% gaat naar beleidshervorming en is er op gericht om impact te hebben op het
onderwijssysteem als geheel. Doel: beleidsimplicaties te hebben binnen de lidstaten. Want
diegenen die genieten van een extra opleiding op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zijn meestal
diegenen die reeds een diploma hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook lager
geschoolden hierbij betrokken worden?

De rol van EPOS
De huidige evolutie binnen de EU is om dichter op het terrein te werken. De EU hecht dus steeds
meer belang aan de nationale agentschappen en geeft deze ook meer middelen.
De nadruk ligt hierbij op:
•

communicatie over alle aspecten van het programma;

•

het linken van het beleidsprogramma;
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•

het promoten van internationalisering: de nationale agentschappen vertegenwoordigen en
promoten Europa, het samengaan van virtuele en fysieke mobiliteit,…;

•

het cultiveren van samenwerken over sectoren heen: ook steeds meer formeel en informeel
leren, ook buiten onderwijs (bv. de jeugdsector…)…;

•

het verzekeren van impact: de concurrentie op EU-niveau voor middelen wordt steeds groter
terwijl het globaal budget van de EU lichtjes is gedaald. Hierdoor komt er meer spanning
tussen de verschillende sectoren: energie, landbouw, onderwijs,… Dus hoe concreter we onze
impact kunnen aantonen (en aantonen dat het onderwijs er beter aan toe is dankzij de
injectie van Europese middelen), hoe beter we hogere budgetten kunnen verantwoorden en
het belang van Europese onderwijsprogramma’s op lange termijn kunnen aantonen.

Vanuit de EU zijn we in ieder geval blij met dit initiatief van EPOS!!!!
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3. FEEDBACK VAN STAKEHOLDERS OP DE MISSIE EN DE
STRATEGISCHE KEUZEN VAN EPOS
3.1 Twee getuigenissen over de waarde van internationalisering
Vooraleer van start te gaan met de tafelgesprekken, krijgen 2 mensen kort het woord om iets te
zeggen over de betekenis van internationalisering voor hun eigen organisatie.

3.1.1 BART HEMPEN
Visie op internationalisering en rol van EPOS
Ik kwam begin jaren ’90 naar het Franstalige gedeelte van Brussel als Nederlander. Het ging van het
calvinistische/zakelijke naar het bourgondische. Lesgeven in een andere lidstaat is een hele uitdaging.
Docenten zijn multiplicatoren van internationalisering.

Wat betekent internationalisering voor het onderwijs?
•

Wij hebben een mobiliteitenluik en een projectenluik.

•

M.b.t. het personeel is de grootste uitdaging om het administratief en technisch personeel de
deur uit te krijgen.

•

M.b.t. studenten willen we 1 op de 5 een buitenlandse ervaring geven. Voor de overige
studenten is de internationalisering at home dus heel belangrijk.

•

Bouw mobility windows in in je programma!! Dat geeft erkenning. Dit staat ook in de
beleidsnota van Minister Crevits.

3.1.2 PAT LEYSEN
Hoe vroeger kinderen gestimuleerd worden om creatief en innovatief te zijn, hoe beter. Op onze
basisschool werken we daar maximaal aan.

Als je aan 24 urenlopen doet, ga je internationaal/Europees. Want in België zijn er niet veel 24
urenlopen, dus je gaat internationaal, leert mensen van verschillende nationaliteiten kennen, praat
met elkaar, steunt elkaar,… Hier zie ik een grote parallel met het Europese onderwijs.

In 1987 heb ik het directeurschap van de school overgenomen van een zuster die daar 25 jaar werkte.
Ik wou van in het begin de deuren en ramen van de school opengooien. Ik heb eerst de naam van de
school veranderd, samen met de collega’s: Scharrel. Scharrel! = doe dat, imperatief! Kleine kuikentjes
gaan vanaf de eerste dag op zoek naar wat ze nodig hebben, terwijl moeder kip in de buurt is. De
moeder kloek dirigeert niet wat de kuikens moeten eten. Ze zal wel helpen als het nodig is of
bijsturen, maar zal de kinderen niet zelf voeden.
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Door pensioneringen kwamen er veel nieuwe personeelsleden. Ik vond het fijn wanneer die
internationale ervaring hadden.
In 1990 mochten scholen samenwerken met scholen uit de andere talengemeenschap. Wij zijn dan
met de zesdes een week op uitwisseling gegaan in Zuid-Wallonië en iedereen verbleef bij
gastgezinnen. Het ging over het aanpassingsvermogen. Nu 25 jaar later, doen we het nog altijd. We
merken wel dat ouders hun kind nu minder en minder durven op uitwisseling laten gaan (ze hebben
moeite met het durven loslaten).
15 jaar geleden zijn we dan via allerhande projecten Europees gegaan. We hebben ook haast continu
buitenlandse werkkrachten die geen woord NL spreken. En 75% van het personeel is al naar het
buitenland geweest en iedereen is enthousiast naar huis gekomen.
Sinds 4 jaar hebben we een band met een school uit Ecuador.
Europa binnen onze school, dat kunnen we niet in cijfers gieten, dat is openheid, waardering voor wat
mensen doen,…
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3.2 Tafelgesprekken
In een twintigtal tafelgroepen, keurig vernoemd naar Europese landen, wordt er van gedachten
gewisseld rond 3 vragen:
•

Wat vinden jullie goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?

•

Wat vinden jullie eventueel minder goed? Waarom?

•

Wat zijn jullie adviezen, aanbevelingen, suggesties om de geformuleerde missie en
strategische keuzes nog sterker te maken?
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3.2.1 GROEP 1: BELGIË
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Opnemen van een beleidsaspect en hiervoor feedback verzamelen van het veld.

•

Steun van EPOS bij het implementeren van een internationale strategie.

•

EPOS als knooppunt.

•

Nadruk op competenties.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

De 5de regel van de missie moet breder gedefinieerd worden qua doelgroep, en mag niet
louter gefocust zijn op studentenmobiliteit.

•

Er zou nog een doelstelling meer moeten komen die de nadruk legt op het versterken van
actief Europees en internationaal burgerschap.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Er moet gewaakt worden over het evenwicht tussen fysieke en virtuele mobiliteit. Fysieke
mobiliteit mag niet verdrongen worden door virtuele mobiliteit. Deze laatste is vooral nodig als
ondersteuning van fysieke mobiliteit.

•

Bij doelstelling nummer 5 zou moeten worden toegevoegd “en steunt daarbij op input van het
veld”.

•

Er moet aandacht zijn voor internationalisering buiten Europa.

•

De goede praktijkvoorbeelden moeten niet alleen met het beleid gedeeld worden, maar ook
onder de begunstigden – het ‘veld’ zelf.

•

Kwantiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit.

•

EPOS zou de noden van het veld moeten vertalen naar het beleid toe.

4. Volledig verslag
Het is positief dat EPOS een beleidsaspect wil opnemen. EPOS dient niet enkel als doorgeefluik van
geld, wat nu nog te veel het geval is. Momenteel is EPOS afwezig als partner in het beleidsproces.
Bijvoorbeeld: het Erasmusverhaal past nu niet in het beleidsplaatje van Brains on the Move. Niet alle
activiteiten van Brains on the Move hebben toegevoegde waarde, maar er is ook gewoon te weinig
afstemming tussen beiden. Er moet een betere integratie zijn tussen EPOS en FKA.

Er moet meer geluisterd worden naar de basis, en EPOS kan hiervoor zorgen. Meer bottom-up werken
zou een toegevoegde waarde zijn.
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Instellingen hebben geen boodschap aan verschillende organisaties (bijvoorbeeld: JINT en EPOS),
welke organisaties wat uitvoeren is voor het veld secundair, zolang er maar een goede dienstverlening
is.

Het wordt als positief ervaren dat EPOS grote ambities heeft.

Erasmus+ heeft Europese projecten gefnuikt. Scholen en instellingen zeggen meer en meer ‘laat
maar’.

Het is jammer dat er zo veel bijzonder aandacht is voor studentenmobiliteit in de missie van EPOS. Er
wordt geen melding gemaakt van het belang van leerlingenstages of beroepsstages. De schrik heerst
dan het ten koste gaat van alle andere doelgroepen (bijvoorbeeld: leerlingen secundair).

Voor doorstroming in de arbeidsmarkt is er nood aan aandacht voor internationalisering van hun
omkadering en niet enkel voor internationalisering van de lerenden zelf.

Het versterken van internationaal of Europees actief burgerschap is niet terug te vinden in de
doelstellingen. Dit moet er zeker en vast bij. Vorming is niet belangrijk alleen maar voor de economie,
maar ook voor de democratie.

Er heerst angst voor het steeds meer vervangen van fysieke mobiliteit door virtuele mobiliteit. EPOS
moet waken op dit evenwicht: virtuele mobiliteit dient vooral als omkadering van de fysieke mobiliteit.

Internationale strategie implementeren in een school is niet makkelijk. Het is te vaak nog een
individuele aangelegenheid. De steun van EPOS daarin is zeker en vast gewenst.

EPOS houdt voeling met de basis en brengt behoeftes in kaart.

EPOS als knooppunt is goed, de verschillende initiatieven en mogelijkheden moeten meer
samengebracht worden.

Opmerking: wat met buiten Europa? Welke rol is er weggelegd voor VVOB – VLIR-UOS? Er is op het
operationele vlak meer samenwerking vereist met deze organisaties.

De website is niet gebruiksvriendelijk.

Internationalisering moet ‘evidenter’ worden. Nu is het heel drempelverhogend geworden door
Erasmus+.
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Is het wel haalbaar om jaarlijks meer kwantiteit en kwaliteit te hebben? Dit is een moeilijke
evenwichtsoefening om de aantallen te halen en toch de kwaliteit hoog te houden. Bijvoorbeeld: grote
blokken Erasmusstudenten naar Italië sturen die dan enkel nog Engels spreken en geen Italiaans leren
is niet evenwaardig als het uitsturen van individuele studenten.

De focus op competenties is zeker en vast goed.

De tekortkomingen van het systeem – de projecten etc. die gezien worden vanuit het veld moeten
aangepakt worden. De focus dient hierbij breder te liggen dan bij de klassieke mobiliteit.

Welke generieke competenties zijn er minimaal vereist in een internationale mobiliteit of ervaring? Dit
moet zo goed mogelijk aantoonbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld: schoolreis levert vaak
onvoldoende op qua generieke competenties. Vraag: Moet elke mobiliteit per se intercultureel zijn?
–> een georganiseerde reis moet zeker en vast vermeden worden.

3.2.2 GROEP 2: BULGARIJE
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?

Het is een positieve ambitie om meer te willen zijn dan louter een informatiekanaal en
berheerder van een programma.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde misse en strategische keuzes? Waarom?

•

De focus ligt sterk op onderwijs x arbeidsmarkt en niet voldoende op alle diverse
thema’s van de beleidsagenda’s.

•

Het basisonderwijs ontbreekt volledig in de missie.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de gedefinieerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?

•

Voorstel herformulering missie: ‘EPOS informeert, inspireert, verbindt en faciliteert
Vlaamse en Brusselse organisaties om internationalisering en mobiliteit van alle
lerenden te maximaliseren, binnen het kader van de Europese en Vlaamse
beleidsagenda’s’.

•

Strategische doelstellingen 1 en 5 schrappen + SD 3 herformuleren naar ‘EPOS werkt
voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van mobiliteitsinitiatieven’.
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Extra input
De MISSIE is zonder meer ambitieus opgesteld, waar op zich niks mis mee is, maar ze is zeker niet
100% haalbaar en uitvoerbaar.
Eén deelnemer maakt al meteen de bedenking dat er totaal geen aandacht gaat naar het
basisonderwijs. De anderen bevestigen dit gevoel. (Vorig jaar bv. was er blijkbaar geen enkel project
voor een basisschool.)
Naar de toekomst toe geeft men de missie zoals ze nu voorligt weinig kans op slagen. Voor relatief
kleine spelers wordt het volgens de tafelgenoten enkel nóg moeilijker om mee te dingen naar succes,
wat frustratie in de hand werkt.
Men is zich er ten volle van bewust dat de ‘pot’ klein is en klein zal blijven en dat EPOS daar niets aan
kan veranderen. Hierover moet men zich dus geen illusies maken, maar dat betekent wél dat we op
andere facetten moeten inzetten en dat we her en der moeten bijsturen.

Als mogelijke oplossing wordt gesuggereerd om met categorieën en verschillende niveaus te werken.
Nu worden appelen met peren vergeleken en vist iedereen in dezelfde vijver. De kleine spelers
moeten het opnemen tegen grote en vaak meer ervaren ‘concurrenten’. Op die manier worden de
doelstellingen van Europa niet haalbaar voor bv. jongeren uit het basisonderwijs.

Kanttekening: Strategische doelstelling nummer 4 zou hierop een antwoord kunnen bieden.

Men suggereert ook meer in te zetten op kruisbestuiving.
Bijvoorbeeld: de ‘goede’ schrijvers zijn vaak te vinden in universiteiten e.d.
Het zou mooi zijn op hun ervaring en expertise te kunnen rekenen. Men heeft het gevoel dat we meer
van mekaar moeten kunnen leren.

In verband met de missie heeft men veel vragen bij zin 2, rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
via projectwerking. Volgens de deelnemers hoort dit eigenlijk thuis bij zin 3 en valt dit thema, net als
vele andere, onder de beleidsprioriteiten, die naar de toekomst toe sterk kunnen variëren.
Men vraagt zich bv. ook luidop af waar de thematiek van Early Childhood Education zich situeert in de
missie. Is die misschien van ondergeschikt belang aan die van onderwijs-arbeidsmarkt? Jonge
kinderen in contact brengen met andere culturen, met andere talen is en blijft toch ook cruciaal?!

Verder is men van mening dat zin 1 samenvalt met zin 4.

Algemeen vindt men dat de missie te sterk is geschreven vanuit het zoeken naar een bestaansreden
voor EPOS.
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Eigenlijk al van bij aanvang van het tafelgesprek heerst het gevoel dat er nood is aan een herwerkte
missie. Vandaar volgend door de groep geformuleerd voorstel:
‘EPOS informeert, inspireert, verbindt en faciliteert Vlaamse en Brusselse organisaties om
internationalisering en mobiliteit van alle lerenden te maximaliseren, binnen het kader van de
Europese en Vlaamse beleidsagenda’s’.

Wat de STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN betreft, heeft men het gevoel dat ze redelijk algemeen
vertaald zijn.
Er moet meer ingezet worden op hoe EPOS de aanvragers kan helpen. Dit kan heel laagdrempelig
gebeuren, liefst niet met bv. 400 deelnemers samen in een zaal. Men moet dit alles heel concreet
maken.
In dit verband worden webinars, extra begeleiding, do’s and don’ts-lijstjes, … voorgesteld. Men kan
hiervoor ook meer samenwerken met andere agentschappen.

Indieners gaan vaak heel technisch te werk en zien de link naar het Europees beleid niet altijd. Ze
kunnen hier hulp bij gebruiken.

Een betere ontdubbeling en ontsluiting van informatie is absoluut noodzakelijk.
(Men verwijst hierbij naar Interreg als good practice. Zij hebben een apart programma voor
ondersteuning.)
Op vraag van de moderator wordt even stilgestaan bij de ondersteuning door Alden Biesen en
Ryckevelde. Hierover is men tevreden. Hun expertise wordt als degelijk ervaren.

Eens een project is goedgekeurd, is het moeilijkste nog niet achter de rug: een goed projectplan
uitschrijven is niet voor iedereen haalbaar en vraagt ook om extra ondersteuning.

De monitoringdagen vindt men nuttig. Hier leer je bv. hoe je een project moet evalueren.

Wat het aanbod van EPOS betreft, merkt men op dat er weinig evolutie in zit.

Een suggestie die wordt gegeven, is het opzetten van een Buddy-systeem, waarbij nieuwe spelers
worden begeleid door ervaringsdeskundigen.
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3.2.3 GROEP 3: DENEMARKEN
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde misse en strategische keuzes? Waarom?
Het is goed dat deze denkoefening in samenwerking met de stakeholders gebeurt. Het is heel positief
dat EPOS meer wil zijn dan louter een subsidieverstrekker van Erasmus+ fondsen. Zo is het mooi dat
Europees burgerschap ook in de missie is vermeld.

Het vijfde element in de missie, EPOS als verbinder, is een goed statement. EPOS moet zich namelijk
profileren als een netwerkorganisatie, waarin de stakeholders een positieve en actieve rol (kunnen)
spelen. Structureel en actief overleg is nodig tussen experten en stakeholders.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde misse en strategische keuzes? Waarom?
EPOS kan internationalisering niet maximaliseren. Het zijn namelijk de verschillende
onderwijsinstellingen die internationalisering realiseren. EPOS faciliteert wel, maar de
onderwijsinstellingen zijn even belangrijk.

De relatie tussen het derde element in de missie en SD5 is niet duidelijk. Nu geeft de missie en
strategische doelstelling vooral aan dat EPOS slechts een loyale uitvoerder is. Gaan de grieven naar
het juiste beleidsniveau? De beleidsinput marge van EPOS is niet duidelijk. Dit is een gemiste kans.
EPOS moet de wrevel bij de klanten en het werkveld op het juiste niveau kunnen aankaarten (de Nau,
Vlor, minister en de Europese Commissie). Dit mag in de missie en strategische doelstellingen
scherper geformuleerd worden. Voorbeeld: HB05 als deel van het hoger onderwijs in het kader van
Erasmus+ is een beslissing van de Nationale Autoriteit. Stakeholders moeten via EPOS gewicht in de
schaal kunnen leggen bij de Nationale Autoriteit.

SD3: EPOS draagt bij tot meer en betere mobiliteiten. Deze stelling klopt niet met de huidige realiteit
en de bestaande perceptie. Het is onder Erasmus+ moeilijker om geld te krijgen dan onder LLP. De
perceptie bestaat dat vooral kleinere scholen en instellingen hiervan de dupe zijn. EPOS heeft de taak
om te zorgen voor voldoende rotatie van de organisaties die de beurzen krijgen. De perceptie bij de
panelleden bestond dat momenteel eenzelfde groep alleen maar meer knowhow (en projectsubsidies)
vergaart. Andere (kleinere en/of minder ervaren) organisaties vallen (veelal gefrustreerd) uit de boot
(pervers effect). De rol voor het volwassenenonderwijs is ook gedaald in het Erasmus+ ten opzichte
van het LLP programma.

Volgens de panelleden past het verbinden van onderwijs en de arbeidsmarkt niet in het plaatje. Dit
heeft niets te zien met internationalisering. De panelleden zijn van mening dat deze formulering wijst
op het feit dat EPOS er zelf nog niet uit is. Het eventuele doel van de projectwerking is ook niet
aangegeven. Waarom wil EPOS alleen de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bewerkstelligen? Over
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onderwijs en onderzoek wordt bijvoorbeeld niet gesproken. Deze stelling is overbodig en past eigenlijk
onder het derde element van de missie (Vlaamse en Europese beleidsagenda’s zijn richtinggevend).
Wat als de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt misschien in volgende jaren geen beleidsprioriteit meer
is?

Klantvriendelijkheid en efficiënte communicatie ontbreken in de missie. Deze moeten absoluut een
prominente plaats krijgen in de missie van de organisatie. Dit is namelijk één van de belangrijkste
kerntaken van EPOS ten opzichte van het werkveld en haar stakeholders. De vele frustraties over het
eerste jaar ERA+ konden vermeden worden. Zo kon er gecommuniceerd worden om geen al te grote
partnerschappen aan te gaan, waardoor er meer geld verdeeld kon worden. De website heeft nood
aan een dringende update. Er is een helpdesk nodig bij EPOS, die direct juiste en eenduidige
informatie kan leveren. Dit kan een single point of contact zijn. Nu zijn er te veel verschillen tussen
informatie van verschillende contacten bij EPOS (gaat zowel over personen als over informatie op de
website). De inhoudelijke expertise moet uit de persoon gehaald worden en een plaats in de
organisatie krijgen. Internationalisering-coördinatoren verliezen nu te veel tijd met het ontcijferen van
verschillende officiële versies van documenten op de website. Er moet ook een goede
communicatietiming worden ingepland (het taalniveau moet in de learning agreement worden
vermeld, hoewel de studenten pas nadien toegang tot de taaltest hebben). Er moet eveneens een
transparante klachtenprocedure en onafhankelijke ombudsdienst geïmplementeerd worden. De
vroegere monitorring comités kunnen als inspiratie dienen.

EPOS moet een strategische doelstelling formuleren die stelt dat EPOS maximaal rekening gaat
houden met de overkoepelende noden van het veld. Er moet op Vlaams en EPOS niveau rekening
gehouden worden met de administratieve noden van de aanvragers en begunstigden. Zo moeten de
dossiers zes maanden vooraf klaar zijn, om te passen in de school en academische kalender.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de gedefinieerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
Herformuleren 1ste zin missie
de

Schrappen 2

zin missie

EPOS faciliteert, niet maximaliseert.
Dit is een onderdeel van M3.

Herformuleren SD3

Dit past niet met de realiteit.

Verduidelijken 3de zin missie en SD 5

Rol t.o.v. beleid verduidelijken. Het zou een gemiste
kans zijn mocht EPOS enkel een loyale uitvoerder zijn.

Nieuwe missie

Klantvriendelijkheid en efficiënte communicatie
centraal plaatsen.

Nieuwe SD

EPOS gaat in haar werking maximaal rekening houden
met de overkoepelende noden van het werkveld.
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3.2.4 GROEP 4: DUITSLAND
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Wisselwerking tussen werkveld en beleid

•

Referentiepunt internationalisering

•

Ondersteunende en stimulerende rol

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

De missie is vooral gebaseerd op beleidsnota’s (= te beperkend).

•

Waar is de VISIE van EPOS? Waar wil EPOS naartoe?

•

Het werkveld moet meer aan bod komen.

•

Te ambitieus? Heeft EPOS voldoende personeel om bv. ‘alle organisaties te betrekken’?

•

Studentenmobiliteit benadrukken is ok, maar er is meer dan dat.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Werk visie uit.

•

Vergeet stakeholders niet.

•

Onder LLP waren er adviescomités (zoek vervanging voor dit structureel overleg met
werkveld).

•

Nazorg voor afgewezen projectaanvragers.

•

Vlaanderen, Europa… maar wat met België? (Ook hier zijn er mogelijkheden voor
internationalisering).

•

Nieuwe formulering: EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt IN HOOFDZAAK
via projectwerking.
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3.2.5 GROEP 5: ENGELAND
ONTWERPMISSIE

EPOS maximaliseert

Wat vinden we goed + waarom?

-

internationalisering en

Heel breed geformuleerd met

Wat vinden we niet zo goed +

Wat zijn de aanbevelingen en adviezen

waarom?

voor verbetering ?

-

‘Maximaliseren’ en ‘versterken’

inbegrip van burgerschap

houdt in dat de competentie om

mobiliteit in onderwijs en

-

Sociale link is aanwezig

te internationaliseren er als is.

vorming met als doel het

-

Actieve dimensie (cfr.

Dit is echter niet zo.

radicalisering) is aanwezig

Ondersteuning nodig voor

versterken van Europees
burgerschap en het ontwikkelen

-

Wat dienen we te verstaan onder
sleutelcompetenties?

-

‘Versterken’ vervangen door
‘opbouwen’ en ‘aanmoedigen’.

-

startende scholen en leraars.

‘Lerenden’: zoek andere term, wordt
te vaak geassocieerd met leerlingen.

van ( sleutel) competenties van
lerenden. (1)
EPOS versterkt de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt via

-

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

-

is goed

‘Aansluiting’ is geen goede

-

woordkeuze.

projectwerking (2)

Universiteiten zouden steigeren

de maatschappij (burgerschap)
-

van het woord ‘aansluiting’
Voor de uitvoering van deze

-

Lopen de Europese en Vlaamse

Vergeet ook niet de aansluiting met

‘aansluiting vervangen door
‘wisselwerking’ of ‘symbiose’.

-

Beleidsmatig denken is soms te

opdrachten zijn de Europese en de

beleidsagenda’s voldoende

moeilijk voor beginnende

Vlaamse beleidsagenda's (3)

samen?

leerkrachten. Bied een stappenplan

Soms botsende regelgeving

aan via ondersteuningssessies.

-

Voorbeelden:
Talenbeleid: Europa studenten
niveau B2 en in Vlaanderen
docenten niveau C1, aantal uren

andere taak in CLIL.
Europa i.f.v arbeid denkt in
stage-uren en onderwijs denkt
competentiegericht.
EPOS richt zich op alle organisaties

-

Mooi, breed geformuleerd

-

-

Extra toevoeging formeel en niet-

actief in onderwijs en vorming en

formeel leren, is meer dan alleen

op de lerenden (4)

onderwijs en vorming.
(cfr. Jeugdwerk, ervaring
ontspoorde jongeren, sectorale
partnerschappen)

EPOS neemt de rol van inspirator ,

-

Zeer ambitieus geformuleerd

-

verbinder, facilitator en

‘Facilitator’ Hoe dienen we dit te
begrijpen?

ondersteuner van netwerken en
partnerschappen, met bijzondere
aandacht voor
studentenmobiliteit (5)

Ontwerpmissie in zijn geheel

Ontwerpmissie en strategische
doelen samenspel

-

Mooi en breed opgevat

-

Zeer ambitieus geformuleerd

-

De missie (visie) komt overeen met

-

de werking van EPOS, is

doelen aan de missie

herkenbaar
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STRATEGISCHE DOELEN

SD31

Wat vinden we goed + waarom?

-

EPOS draagt actief bij tot meer en

Aantal mobiliteiten, ook kwaliteit

Wat vinden we niet zo goed +

Wat zijn de aanbevelingen en

waarom?

adviezen voor verbetering ?

-

is belangrijk

betere mobiliteit van lerenden . Jaar

-

na jaar neemt het aantal

Teveel aandacht naar aantal

-

Liefst accent op maatwerk en

mobiliteiten

kwaliteit en niet op aantal.

Meer aanpak op maat voor

Voorbeelden:

leermobiliteit, denk aan:

mobiliteiten en kwaliteit toe

-

-

Nederland level 5 klassen

-

CVO

-

Face tot face contact

-

Niet-formeel leren

-

Virtuele , digitale

-

HBO5

-

Basisschool

communicatie
-

e-learning, e-twinning, Epale, The

Te weinig aandacht voor virtuele

gateway. Het digitale is aanwezig in

internationalisering, skype,…

de werking van EPOS, maar is niet
terug te vinden in de missie en de
strategische doelen.

SD2

-

EPOS is een knooppunt van kennis
, informatie en communicatie mbt
internationalisering, mobiliteit en

-

Knooppunt van kennis ,

-

Knooppunt niet te eng zien

informatie en communicatie

-

De organisatie wordt soms te

Monitoring is prima

weinig gekoppeld aan een

-

Mensen ook rechtstreeks met elkaar
in contact brengen (face tot face)

-

‘gekend gezicht’.

Nog meer samenwerken met het
bestaande netwerk zoals:

netwerking. EPOS is een publiek

-

referentiepunt voor mobiliteit en

begeleidingsdienst

internationalisering

-

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

pedagogische

Pagina 43 van 106

-

Nascholingsorganisaties

-

Kleur bekennen, Dynamo

-

Ryckevelde, Alden Biesen

Waarom spreken jullie niet over een

digitale internationalisering? (vb.
e-twinning, Epale,…)

SD3
Via EPOS zijn de beleidsprioritaire

-

Term ‘aansluiting’ mag niet de

-

‘Aansluiting’ vervangen door term

partnerschappen op het vlak van

indruk wekken dat onderwijs

de aansluiting onderwijs-

enkel ten dienste staat van de

arbeidsmarkt . De partnerschappen

arbeidsmarkt. Denk hierbij aan

een signaalfunctie of

spelen in op de Europese en Vlaamse

het vb. radicalisering.

alarmbelfunctie te zijn om botsingen

‘wisselwerking of symbiose.
-

Kan een NA zich ook als doel stellen

beleidsagenda's en de resultaten

tussen de Europese n Vlaamse

ervan stromen naar het beleid.

regelgeving te melden? Zoals
Mobiltytools die niet werken

SD 4
EPOS stimuleert, ondersteunt en

-

Zeer mooi geformuleerd

-

Concrete uitwerking vraagt

waardeert de ontwikkeling en

professionalisering van de

implementatie van een

scholen

-

‘waarden’ ook kleinschalige
projecten verdienen kansen.

-

De sector van de informeel / niet-

internationaliseringstrategie bij

-

Hoe dit waarderen?

formeel leren heeft meer

organisaties actief in onderwijs en

-

Er is nog veel ondersteunend

ondersteuning nodig.

vorming

werk nodig om het beleid in een

-

EPOS heeft ook een signaalfunctie

school te kennen en te

naar de Europese commissie in

implementeren.

geval van botsende regelgeving en

Een beleidsvoerend vermogen

van falende Europese tools zoals

van een school vraagt veel

Europass, Mobilitytool, online

omkadering en ondersteuning

submitten.

van EPOS.
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-

Ondersteuning op micro en
mesoniveau.

-

Grote en sterke organisaties
krijgen te snel de voorkeur ten
opzichte van kleinschalige
projecten

SD 5
EPOS is een erkende bron van

-

Epos , Nationale Agentschap is

kennis / input voor het Vlaamse en

teveel Europees gericht . Te

Europese beleid op haar domein .

weinig mogelijkheden voor

Goede praktijken vinden hun weg

nieuwe initiatieven.

-

Suggestie drempelverlaging ,
aanpassen van terminologie

-

Om een goed dossier in te vullen is
een groot beleidsvoerend vermogen

naar Vlaamse en Europese beleid.

van de school nodig !
-

Epos moet hierbij in alliantie en in
samenwerking gaan met bv.
pedagogische begeleiding

-

In andere landen bezit het NA
een meer authentieke rol.

Stimuleer samenwerking tussen
formeel-en niet-formeel leren

-

Wat kan EPOS doen om scholen die
uit de boot vallen, te helpen:
Er kan gewerkt worden met

bonuspunten voor specifieke
doelgroepen (DBSO, BSO,
basisscholen,… Dit kan vb. een deel
zijn van werken aan radicalisering
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(neveneffect)
 Sociale diversiteit
 Socio-economisch
 Etnisch –cultureel
Nu wordt internationalisering te
elitair.

Randsuggesties

-

Het stakeholdersforum bereikt een divers publiek vandaag. Spijtig dat er geen leerlingen, afgevaardigden van scholierenkoepel (misschien verontschuldigd)
aanwezig zijn bij de EPOS vergaderingen , stakeholdersforum.

-

Goede ondersteuning bij de invoering van Erasmus+ . Dank hiervoor !

-

Vraag naar taalassistenten voor het jargon van een projectontwerp => ‘projectees’

-

Stel e-twinning open voor alle organisaties die met lerenden werken (vb. nascholingsorganisaties, leerpunt, steunpunt, ..)

-

Er is een verschil tussen vormingswerk en onderwijs . Er bestaat de angst dat kleinschaligheid van het vormingswerk niet gewaardeerd wordt en er enkel
aandacht is voor grootschalige onderwijsprojecten.

-

Bureaucratisch, functies lopen strop, systemen zijn niet performant, het lukt niet steeds om een projectvoorstel in te dienen.

-

Contact met EPOS –medewerkers, zij willen helpen maar kennen soms zelf de mogelijkheden onvoldoende.

-

Spijtig dat ‘Comenius taalassistenties’ weg zijn (LLP)

-

Kleinschalige projecten kunnen soms niet meer ingediend worden.
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3.2.6 GROEP 6: FINLAND
Missie
De deelnemers aan deze tafel vinden de inhoud positief en logisch. Hij is ambitieus en veelomvattend.

Iemand zegt dat ze aangenaam verrast is door het feit dat Europees burgerschap & competenties in
de 1ste zin al meteen vermeld worden (en niet ‘onderwijs/arbeidsmarkt’).

Positief: de vermelding van de groep ‘lerenden’. Maar, de interpretatie van lerenden als
leraren/begeleiders/directies,… zowel als leerlingen/studenten/cursisten vindt men NIET goed; het is
beter om beide groepen expliciet en apart te benoemen zodat de link met het jargon van de Europese
Commissie hetzelfde is (waar ‘lerenden’ enkel slaat op leerlingen/studenten/cursisten en
leraren/begeleiders/directies als personeel benoemd worden).

Europees burgerschap: dit moet geconcretiseerd worden; wat betekent het? Aandacht voor armoede
bv. dit zou in alle internationaliseringsactiviteiten van onderwijs- en vormingsniveaus opgenomen
moeten worden.

Deelnemers uit H.O. missen de mondiale dimensie (die toch ook in ERA+ zit). Moet er bovendien geen
aandacht vanuit EPOS zijn voor wereldburgerschap?

Waarom staat er (sleutel)competenties met ‘sleutel’ tussen haakjes? Opmerking: er is nood aan
verduidelijking van de sleutelcompetenties: ‘gewone’ leraren weten niet welke de 8
sleutelcompetenties zijn!
De 2de zin van de missie is wat vreemd. De deelnemers weten niet goed waarom projectwerking rond
onderwijs/arbeidsmarkt op deze manier geformuleerd wordt. In de 1ste zin gaat het toch ook om
projectwerking? Waarom dan speciale aandacht voor link onderwijs-arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat:
•

EPOS zich zowel tot lerenden als tot personeel uit onderwijs, vorming en beroepsopleiding
richt.

•

EPOS zich richt tot alle sectoren van onderwijs, vorming en beroepsopleiding; de
samenwerking tussen de verschillende sectoren is daarbij ook belangrijk.

•

EPOS zich richt tot ALLE organisaties (en dus niet enkel tot beleid).

Projectwerking: EPOS moet zeker inzetten op duurzaamheid en de verankering van de project
outcomes; dit is niet makkelijk (een knelpunt). EPOS moet bijdragen aan de evaluatie van de

outcomes. Kan EPOS geen subsidiëring op langere termijn bekomen voor de verankering van
waardevolle outcomes?

Mobiliteit: het gaat om LEERmobiliteit; het moet duidelijk zijn dat het gaat om zowel fysieke als
virtuele leermobiliteit.

Strategische doelstellingen
•

Het is positief dat er ingezet wordt op een internationale strategie.

•

We verwachten van EPOS dat het NA als back office fungeert, d.w.z. dat EPOS ondersteuning
biedt; dit is ook voor het H.O. zo – ook zal deze doelgroep in 1ste instantie aankloppen bij de
dienst internationalisering.

•

‘beleidsprioritaire partnerschappen’: dit is erg onduidelijk. Wat wordt ermee bedoeld? Gaat het om
de samenstelling van de partnerschappen of gaat het om de thema’s van de partnerschappen?

•

Zeer belangrijk: we willen TRANSPARANTIE van EPOS (en moet dus duidelijker vermeld
worden!); de uitleg van het NA moet duidelijk zijn!
o

Dit geldt voor alle communicatie met het NA.

o

Ook voor de feedback i.v.m. de ingediende projectaanvragen. 1 mevrouw uit het s.o.
klaagt over de lage kwaliteit van het commentaar op haar projectvoorstel van vorig jaar:
de uitleg was veel te vaag. Ze miste feedback die haar hielp om het dit jaar beter te doen.
Men verwacht van EPOS dat dit wel in die zin gegeven wordt.

o

De website is veel te ingewikkeld en te ondoorzichtig. De communicatie moet eenvoudig
zijn!

o

Dit geldt ook voor de verduidelijking van het Europees beleid: EPOS moet dit in duidelijke
taal kunnen weergeven. (Cfr: het expliciteren van bepaalde termen zoals
‘sleutelcompetenties’ (zie hierboven))

•

EPOS moet helpen zoeken naar haalbare oplossingen voor problemen ‘op de vloer’/’in het veld’ –
bijvoorbeeld ook voor vervangingen van mensen die op leermobiliteit zijn of weg zijn voor
projectvergaderingen. (Dit probleem blijkt vooral prangend voor het basisonderwijs waar de
omkadering erg pover is).

•

EPOS moet lobbyen/aanbevelingen doen om cursistenmobiliteit in het domein van de
volwasseneneducatie te verkrijgen => EPOS moet de rol op zich nemen om via lobby-werk het
Europees programma te verbeteren; EPOS moet datgene dat leeft in Vlaanderen overbrengen
naar de Europese Commissie.

•

EPOS moet de uitwisseling bevorderen tussen de verschillende sectoren zodat cross-sectorale
samenwerking gestimuleerd wordt; op Vlaams niveau is dit ook belangrijk (dus niet enkel voor
Europese samenwerking/leermobiliteit).

•

De laatste zin geeft een EIGENSCHAP van EPOS weer; hij bevat geen actief werkwoord – gaat het
hier dan wel om een ‘strategische doelstelling’?
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3.2.7 GROEP 7: FRANKRIJK

Wat vinden we goed?

Wat vinden we niet zo goed?

Aanbevelingen en adviezen

Onderscheid internationalisering en mobiliteit:

In de strategische doelstellingen herkennen we

Belang van contactseminaries en soorten:

internationalisering is niet alleen mobiliteit

onvoldoende de sleutelwoorden van de missie bv.

-

Projectgericht (internationaal)

Europees burgerschap

-

Geïntegreerd bv. met nieuwe doelsectoren in VL

-

Topics: steunpunten (bv. horizon 2020)

Combinatie van vaste structuur (bv.

Meer de verantwoordelijkheden van de partners

Samenwerking en informatiedoorstroming naar

mobiliteitsprojecten) en projectwerking (KA2)

expliciteren

pedagogische begeleidingsdiensten in functie van
ondersteuning bij aanvragers dossiers voor
leerlingenmobiliteit

Aanmoedigen

Bijzondere aandacht voor ‘studenten’mobiliteit:

Positionering ten opzichte van organisaties met een

bezorgdheid voor cursisten (CVO’s) en

gelijkaardige missie: interessant ten aanzien van

deelnemers secundair onderwijs

begunstigden

EPOS als knooppunt impliceert een proactieve

Duidelijke communicatie over scope en doelgroep;

Hoe bereik je nieuwe/onervaren stakeholders?

netwerk aansturing door een interactief

‘leren’ is ook informeel; competentie-opbouw bij

Hoe vermijd je dat de ‘gelukkige gebruikers’ steeds

platform

(erfgoed)professionals maar ook kunst- en

sterker worden terwijl anderen uit de boot vallen

cultuureducatie, enz. duidelijkheid scheppen is
belangrijk en wervend.
Duurzame middelen om organisaties aan te
moedigen om internationalisering in te bedden in
plaats van enkel via projecten te werken. Projecten
en duurzame internationalisering kunnen elkaar
versterken. Dit houdt ook verband met de rol als

knooppunt, en de impact en duurzaamheid die
individuele projecten moet overstijgen.
Beleidsprioriteiten verduidelijken: niet zuiver
economisch bekijken, maar ook korte termijn en
lange termijn bekijken
De ontwikkeling van het onderwijs is er een van de
ontwikkeling van persoonlijkheid op lange termijn
waardoor de effecten vaak ook op lange termijn pas
zichtbaar worden. De impact is dus niet altijd op
korte termijn en niet altijd meetbaar bv. Europees
burgerschap is een attitude op lange termijn.
Nood aan kaders waarin beleid en sector (cultureel)
samen aan uitwisseling met andere landen (dus ook
beleid en sector) kunnen doen met oog op
internationalisering, benchmarking, samenwerking,
enz.
EPOS als facilitator in netwerken:
-

Nood aan duidelijke positie en verbinding ten
aanzien van Vleva, cultuur, NCP’s

-

Budgetten voor Europese voorbereiding

-

Multiplicatoreffect ten aanzien van andere
systemen, bv. competentie-ontwikkeling cultureel
erfgoed, stageprogramma’s
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3.2.8 GROEP 8: FYROM
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
De ontwerpmissie is zeer omvattend en zeer ambitieus:
•

ze heeft niet enkel betrekking op onderwijs en opleiding, maar ook op de arbeidsmarkt

•

opengetrokken naar alle lerenden

•

focus op sleutelcompetenties

•

EPOS stelt zich op als partner: rol als inspirator, verbinder en facilitator

•

breder dan enkel Erasmus+

•

knooppunt van kennis en informatie

•

intentie voor meer en betere mobiliteit

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
Er is een missie geformuleerd, maar de visie ontbreekt. De missie zegt alles en niets tegelijkertijd. Ze
omvat veel containerbegrippen zoals mobiliteit, kwaliteit,… De doelstellingen voegen weinig toe aan
de missie.

EPOS maximaliseert internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming met als doel het
versterken van Europees burgerschap en het ontwikkelen van (sleutel)competenties van lerenden:
voorstel om ‘mobiliteit’ hier te schrappen. Mobiliteit als middel om tot internationalisering te komen.

EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via projectwerking: Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt is een thema en staat als dusdanig te sterk in de picture. Het kan wel als een
strategische doelstelling geformuleerd worden.

EPOS neemt de rol op van inspirator, verbinder, facilitator en ondersteuner van netwerken en
partnerschappen, met bijzondere aandacht voor studentenmobiliteit: voorstel om studenten te
schrappen uit het laatste woord. Zoals het nu geformuleerd is, is er weinig of geen aandacht voor
stafmobiliteit.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

De sociale dimensie van mobiliteit en internationalisering zou moeten toegevoegd worden.

•

Meer aandacht voor stafmobiliteit (mobiliteit van lerenden én werkenden)

•

Naast het versterken van het Europees burgerschap ook het mondiaal burgerschap
( internationale dimensie van Erasmus+)

•

Uitwerken van een visie en SMART geformuleerde doelstellingen

•

Missie inkorten

3.2.9 GROEP 9: GRIEKENLAND
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt via projectwerking.

•

Nadruk op Europees burgerschap.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Het levenslang leren moet in de missie komen (= aanbeveling).

•

‘Creativiteit’ zou ook in de missie dienen opgenomen te worden => dit sluit aan bij innovatie:
het stimuleren van creativiteit.

•

Ruimte voor kleinschaligheid; ‘ziel’ ontbreekt soms bij grote projecten. Kleinschaligheid kan
drempelverlagend werken => te weinig nadruk op kleine projecten en / of meer kansen
daarvoor.

•

Het belang van maatschappelijke betrokkenheid moet even groot zijn als de ‘economische
meerwaarde’.

•

Ondersteuning van burgerinitiatieven, op vrijwillige basis samenwerken en aandacht voor
locale initiatieven ontbreekt wat.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Wij moeten onafhankelijke raadgever zijn op basis van de input van de stakeholders voor de
uitvoering van het EU-BELEID => er moet belangenbehartiging zijn vanuit het veld!

•

Veel informatie geven (infosessies).

•

EPOS moet verbinding mogelijk maken met jeugd, werk en sport => verbanden opzetten
waar het kan. EPOS moet het samenwerken faciliteren tussen de verschillende sectoren.

•

Het levenslang leren moet in de missie komen => meer aandacht voor levenslang leren.

•

Hulp bij partnerfinding – ons NA in samenwerking met andere NA’s.

•

Ons NA moet de gids ‘vertalen’ naar organisaties => projectideëen zouden moeten kunnen
afgetoetst worden bij het NA. Of anders: hulp bij omzetten taal onderwijs in projecttaal.

•

Moet EPOS de projecten met nieuwkomers (Kazachstan, Azarbeidjan …) promoten?

Er werd gesuggereerd dat de laatste zin van de missie beter zou worden:
EPOS neemt de rol op van inspirator, verbinder, facilitator en ondersteuner van netwerken en
partnerschappen. Daarnaast heeft EPOS bijzondere aandacht voor mobiliteit en levenslang leren voor
ALLE lerenden.
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3.2.10 GROEP 10: ICELAND
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Ondersteunen van netwerking & stakeholder care.

•

Goede basis.

•

Bredere visie is goed (maar in overleg met andere spelers in het veld).

•

Goed dat inspirerende rol (meer dan regeltjes) expliciet is in de missie.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Definitie van organisatie in deze context.

•

Waarom ‘bijzondere aandacht’ aan studentenmobiliteit  misschien beter aan cross-sectoraal

•

Wat met kwaliteit van de mobiliteit ?

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Definitie van ‘lerenden’ = breder = ook staff development.

•

Rol in importbevordering ontbreekt in de missie  import – exploitation – disemination.

•

Opname in één groot agentschap en eengemaakte structuur rond internationalisering
uitgaande van de noden van de klanten.

•

Strategische doelstelling 2 en 5 overlappen:
o

deze omvormen naar impactbevordering  exploitatie

o

erkende bron van kennis enz. niet alleen naar beleid maar ook naar het veld: sharing
en dissemination

o

klanten van EPOS zijn de “organisaties”

3.2.11 GROEP 11: IERLAND
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Dat EPOS méér is/wordt dan een ‘subsidiefabriek’, is heel positief (en zelfs noodzakelijk).
EPOS moet immers ook stimuleren, sensibiliseren, verbinden en ondersteunen!

•

Positief dat er aandacht is voor het renderen, de impact,… van mobiliteit in het algemeen en
voor de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt in het bijzonder (maar: zie ook nadelen)

•

Heel positief dat EPOS zou fungeren als ondersteuner van internationalisering in organisaties
an sich, dus los van projecten.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Formulering zoals ze nu is, mist concretisering en roept nog teveel vragen/onduidelijkheden
op.
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•

De term ‘lerenden’ omvat te veel verschillende doelgroepen. Beter spreken van ‘lerenden en
medewerkers’.

•

Missie/visie/doelstellingen lijken erg ‘economisch’ geïnspireerd. Mobiliteit draait ook om
burgerschap en erkenning moet er niet alleen zijn voor puur arbeidsmarktgerichte
competenties.

•

‘Europees burgerschap’ lijkt nogal eng: waarom niet “actief burgerschap” (is ruimer)? En wat
met de zgn. ‘Partner countries’ (= landen buiten Europa waar ook mee samengewerkt wordt,
o.a. maar niet uitsluitend via ERA+)?

•

Waar is de connectie met de jeugdsector? De Vlaamse overheid is blij dat er 2 agentschappen
zijn (Jint & EPOS) maar de EC duidelijk minder en het werkveld vreest een gebrek aan
aandacht bij EPOS voor de jeugdsector als doelpubliek. Om sectoroverschrijdende
samenwerking jeugd/anderen te doen ontstaan, gaan Jint & EPOS allebei en eventueel samen
inspanningen moeten doen.

•

EPOS staat wel héél erg centraal. Hoewel dat tot op zekere hoogte logisch is, rijst bij
buitenstaanders de vraag naar de meerwaarde voor hén en of EPOS alles alleen zal doen.

•

Er lijkt vooral aandacht te zijn voor de uitgaande mobiliteit, het ‘zenden’. Wat met het
‘ontvangen’?

•

Onderwijsinnovatie als doel, met ondersteunende rol voor internationalisering, mobiliteit,…
komt te weinig uit de verf.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
(Vooral ivm dienstverlening ipv missie/visie, behalve de laatste)
•

Ondersteunen van ‘internationalisering’ houdt in: zorgen voor “basis/startfinanciering” (los van
projecten), opleiding/vorming voor medewerkers, brede sensibilisering (mediaaandacht/campagnes?!).

•

EPOS moet organisaties meer bewust maken van het belang van ‘re-integratie’ bij mobiliteit.

•

EPOS moet het belang van accreditering/validering meer benadrukken en de instrumenten
daarvoor (Europass, Youthpass,…) meer zichtbaar maken

•

EPOS moet zorgen/lobbyen voor meer vereenvoudiging en ‘meer vertrouwen’ (i.p.v. meer
rapportering, controle,…).

•

EPOS moet zorgen voor praktische handleidingen i.v.m. het indienen van projectaanvragen

•

EPOS moet echt inzetten op het doen ontstaan, stimuleren,… van ‘lerende netwerken’ (van
begunstigden, van aanvragers,…).
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3.2.12 GROEP 12: ITALIË
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
“De missie komt in een paar lijnen tot de kern van de zaak. Dat is erg positief.”
“Je kan er moeilijk tegen zijn. Maar ja, wij zijn al de overtuigden.”
“Het is positief dat de zoekenden ook bij EPOS terecht kunnen. Dat het zijn rol als facilitator
opneemt.”
“Het is positief dat EPOS mensen en organisaties samen brengt in projecten.”
“Het is positief dat de doelstelling Europees burgerschap voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
staat.”

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
“Is aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een kerntaak van EPOS? Dat moet gebeuren op nationaal
niveau, niet via een omweg van internationalisering…”
“Burgerschap staat in de missie terecht op plaats 1, maar in de strategische doelstellingen staat het
dan plots op nummer 3?....”
“Elk onderdeel van de missie zou moeten vertaald worden in 1 of 2 duidelijke strategische
doelstellingen die daaruit voortvloeien en ze moeten ook duidelijker geformuleerd worden.”
“Er staat: jaar na jaar nemen de mobiliteiten toe… Goed en wel, maar stijgt ook het daarbij horende
budget? Kan dit je dit m.a.w. waarmaken?”
“Mobiliteit zou niet alleen individuen ten goede moeten komen, maar ook organisaties en instellingen
zelf.”
“De bijzondere aandacht voor studentenmobiliteit zou mogen veranderen in bijzondere aandacht voor
mobiliteit van leerkrachten en lerenden. En dit zou zich ook moeten vertalen in de budgetten. Nu gaat
80% van het budget naar universiteiten en hogescholen…”
“Puntje 4 van de missie: er zou geen nevenschikking mogen zijn tussen organisaties actief in
onderwijs en vorming en lerenden… Het moet genuanceerder want elke ontwikkelingen in een
organisatie heeft een positieve impact op de lerenden.”

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
“Er moet een heldere aansluiting komen tussen missie en strategische doelstellingen.”
“Het vormingselement van EPOS mag meer in de verf gezet worden.”
“De doelstellingen en de budgetten moeten elkaar weerspiegelen.”
“Sommige cursussen die gevolgd werden in KA1 waren van heel slechte kwaliteit. Hier zou een
kwaliteitssysteem voor moeten geïnstalleerd worden, want anders heeft het een omgekeerd effect.”
“In het algemeen mag er een kwaliteitsverbetering zijn van ingezette tools en zoeksystemen.”
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“Wat er nu staat bij strategische doelstellingen zijn eigenlijk pijlers en geen echte strategische
doelstellingen. Ze moeten meer geformuleerd worden als echte strategische doelstellingen.”
“EPOS moet in twee richtingen werken: niet alleen gedirigeerd vanuit beleid maar ook vanuit de eigen
praktijk wegen op het beleid.” (strategische doelstelling 1 en 5 dichter bij elkaar zetten).
“Ivm 3de strategische doelstelling: op aantal mobiliteiten is er toch weinig vat? Of niet?... Nu gaan
enkele grote organisaties met het grootste deel van de koek lopen… Het gevoel leeft dat er niet veel
overblijft voor de kleintjes…”
“Nauw contact houden met het veld bij de uitvoering van de doelstellingen. De dialoog gaande
houden. Dus het woordje ‘richt zich op’… mag sterker uitgedrukt worden en explicieter gemaakt…”.

3.2.13 GROEP 13: KROATIË
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
De geformuleerde missie is een zeer goede aanzet, een goed startpunt. Belangrijk voor de missie is
dat EPOS aandacht heeft voor ‘goede praktijken’ die een aanzet zijn voor zowel het Europese als
Vlaamse beleid.

Positief aan de strategische doelstellingen is dat in de 3de doelstelling ook aandacht geschonken
wordt aan de kwaliteit van mobiliteit. Kwaliteit is zowel belangrijk voor uitgaande als inkomende
mobiliteit.

De strategische doelstelling waar het gaat over de internationaliseringsstrategie is heel belangrijk
omdat dergelijke strategie essentieel is voor het genereren van impact.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
Wat de missie betreft wordt opgemerkt dat dit een zeer ambitieuze missie is. Het risico bestaat dat ze
te ambitieus is.

Bovendien is het onduidelijk wat er uiteindelijk bedoeld wordt met ‘Europees burgerschap’. Welke
definitie wordt hier gehanteerd? Gaat het hier over openheid, verdraagzaamheid, samenwerking,…? Is
dit als containerbegrip voldoende duidelijk? Europees burgerschap mag geen doel op zich zijn voor
EPOS.

Het 3de punt in de missie is teveel éénrichtingsverkeer. EPOS moet meer pro-actief sturen naar het
beleid toe. Ook de beweging bottom-up is noodzakelijk. EPOS moet naar het beleid doorgeven wat er
leeft bij de stakeholders en op het terrein.
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In het laatste punt van de missie gaat teveel aandacht naar studentenmobiliteit. Er moet ook
voldoende aandacht zijn voor partnerschappen en het ondersteunen van stakeholders.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie & strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Besteed meer aandacht aan de impact op de opleidingsverstrekkers (organisaties).

•

De aandacht voor stafmobiliteit moet geëxpliciteerd worden.

•

De aandacht voor de stakeholders moet opgenomen worden in de missie (bv. het
ondersteunen van stakeholders vermelden naast het ondersteunen van netwerken en
partnerschappen).

•

Een andere aanbeveling is om te specifiëren dat het over grensoverschrijdende
partnerschappen gaat.

3.2.14 GROEP 14: MALTA
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Inhoudelijk krachtig.

•

Duidelijk geformuleerd.

•

Doelstelling m.b.t. informatie en communicatie: goed omschreven. De werkgroep linkt EPOS
vooral aan deze doelstelling en bestempelt die als één van de belangrijkste strategische
doelstellingen. Die functie wordt ook goed vervuld (zeker de persoonlijke dienstverlening):
blijf er op inzetten.

•

Doelstelling m.b.t. erkende bron van kennis/input en goede praktijken: goed omschreven. Het
is erg belangrijk om - nog meer dan nu - goede praktijken te verspreiden (via brochures,
events): in het veld en naar het Vlaamse en Europese beleid toe (om impact te genereren).
EPOS is een spreekbuis in 2 richtingen. Vlaamse voorbeelden moeten nog meer gepromoot
worden.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Studentenmobiliteit wordt apart vernoemd. De reden is onduidelijk. Prioritair ten opzichte van
de andere lerenden? Bezorgdheid bij de werkgroep.

•

Doelstelling m.b.t. aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt: waarom wordt dit thema apart
vernoemd? Prioritair t.o.v. andere thema’s, zoals talenbeleid, vroegtijdig schoolverlaten,…?
Bezorgdheid bij de werkgroep.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Doelstelling m.b.t. informatie en communicatie: er is nood aan meer transparantie op een
aantal vlakken.
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o

Er is een betere website en een duidelijk organigram nodig. Er heerst onduidelijkheid
over de precieze contactpersonen binnen EPOS en over de rol van Alden
Biesen/Ryckevelde.

o

Er heerst onduidelijkheid over de beoordelingsprocedure en de rol van EPOS daarin: is
EPOS adviesorgaan of beoordelaar? Belang van voldoende gerichte, toepasbare
feedback wordt aangestipt.

•

Ontbreekt in de missie en strategische doelstellingen: informatie over de positionering van
EPOS m.b.t. andere organisaties die met hoger onderwijs bezig zijn, zoals Brains On The
Move en Flanders Knowledge Area. Hoe gaan de verhoudingen liggen tussen EPOS en de
Vlaamse overheid? Nood aan open, duidelijke communicatie, ook in de missie en de
strategische doelstellingen.

•

Ontbreekt: vermelding van geformaliseerd overlegorgaan, zoals de vroegere adviescomités.
Zeker in H.O. is er op dat vlak een vacuüm dat opgevuld moet worden.

•

Definitie van mobiliteit moet verduidelijkt worden in de missie/strategische doelstellingen. Wat
is het belang van virtuele mobiliteiten – krijgen zij ook een duwtje in de rug van EPOS?
Spanningsveld binnen hoger onderwijs duiden aan begunstigden (Vlaamse overheid: alleen
fysieke mobiliteit, EPOS: ook andere vormen van mobiliteit).

•

Stimuleren van de ontwikkeling van de organisatie: er moet meer aandacht zijn voor
inhoudelijke begeleiding en sturing tijdens projecten (niet alleen bij opmaak van
projectaanvraag). Neem dit op in de strategische doelstellingen en verduidelijk de rol van
EPOS: adviseur of controleur?

•

Algemeen: positief is dat de missie/strategische doelstellingen breed geformuleerd worden en
opengetrokken worden. Risico is dat de missie daardoor moeilijker behaald kan worden. Er is
nood aan duidelijkere definities/omschrijvingen om de missie toepasbaar te maken.

•

EPOS richt zicht op “alle organisaties”: hebben alle onderwijsniveaus ook een evenwaardige
positie? Wat met HBO5, basisonderwijs, volwassenenonderwijs en buitengewoon onderwijs?
Deze spelers vinden zichzelf niet 100% terug in de missie, in de strategische doelstellingen en
in Erasmus+. EPOS moet de zwakke cijfers erkennen en oplossingen zoeken.

•

‘Europese en Vlaamse beleidsagenda’s zijn richtinggevend’. Te zwaar geformuleerd? Bij enkele
leden van de werkgroep heerst de bezorgdheid: hoe sturend is die agenda? Kan een school
haar eigen ei nog kwijt in Erasmus+, op basis van haar eigen noden en perspectief, wanneer
die niet meteen overeenkomen met de Europese prioriteiten? Bv. kan een project rond
inclusie nog? Uiteenlopende visies binnen de werkgroep: je krijgt je eigen perspectief wel in
het formulier, maar het vergt een (moeilijke) denkoefening. Die oefening richt zich tot het
schoolbeleid en heeft in die zin een meerwaarde voor het project. Andere leden spreken de
bezorgdheid uit dat kleinere organisaties dit niet kunnen, dat het aanvraagformulier voor hen
inhoudelijk te zwaar is. Er is meer concrete ondersteuning nodig!
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3.2.15 GROEP 15: NEDERLAND
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Formulering is ok, ligt allemaal voor de hand.

•

Focus op EU en Vlaamse beleidsagenda’s.

•

Projecten EPOS zijn hartstikke ‘tof’.

•

Sleutelcompetenties -> focus ook op attitudes en niet-technische vaardigheden
(aanpasbaarheid…).

•

De nadruk op TSO en BSO -> we geven lln enorme kansen.

•

Sleutelcompetenties implementeren en officieel valideren.

•

Europees burgerschap.

•

Gericht op alle organisaties & lerenden.

•

Breder dan Erasmus+.

•

Arbeidsmarkt & onderwijs prominent aanwezig in missie.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

‘projectwerking’: wat betekent dit?

•

‘studentenmobiliteit’: lerenden? Wat bedoelen ze hiermee?

•

Bijzondere aandacht voor studentenmobiliteit -> door ook meer aandacht voor staff mobility
te geven gaat dit een impact hebben op onze leerlingen (besmettingseffect) + zorgen voor
een overdracht van ‘good practices’ in de schoolorganisatie. Voor studenten niet altijd
kostendekkend en niet alle studenten moeten op mobiliteit…

•

Geen KA2 cross sectoraal mogelijk in formulier – contradictie met 4.

•

Dubbelfunctie EPOS: ondersteunen, toekennen & controleren.

•

Weinig kansen voor basisonderwijs in het nieuwe Erasmus+.

•

Evaluatie & selectie van projecten niet beschreven in missie, nochtans groot deel van de
werkzaamheden in EPOS.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Verbetering naar vereenvoudiging van documenten nodig.

•

HBO5 is probleem bij Erasmus+, zijn ze student of leerling, waar horen ze thuis in Erasmus+.

•

Goedkeuring mag sneller.

•

Formulierstress (bij indienen projecten) wegnemen: bugs bij validatie, waarde C1 = C2 bleek
niet te kloppen…

•

Op teacher mobility inzetten.

•

Internationalisering@home afwezig in missie.

•

Eenvoudigheid en gelijkvormigheid.
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•

Missie: teveel top-down, te weinig bottom-up (veld, jongeren…).

•

Link met andere EU-subsidieprogramma’s (creative Europe, Europa voor de burger…).

•

KA1 dossier lijkt op teaching to the test principe -> schrijf wat wij verwachten dat je schrijft.

•

Complex -> doolhof van instanties waar je mee te maken hebt (VDAB, EACEA…).

•

KA1: evaluaties leerlingen + rapport -> veel in het Engels: moeilijk voor BSO leerlingen.

•

Informele sector vraagt naar ondersteuning van project coördinator (pic code, contracten,
personeel…).

•

Ontwaren van kluwen EU-platformen (e-twinning, epale…): ‘single entrance’ (+eenmaal
registreren), meer gidsen en de weg wijzen, gebruiken als problemshooter.

•

Verworven competenties in mobiliteit officieel valideren, Europass is niet genoeg, we moeten
verder (durven) gaan…

•

EPOS: spilfiguur tussen veld & beleid.

•

Zorgen dat life contact (contactseminaries…) mogelijk blijft als voorbereiding van project.

!! Idee uit persoonlijk gesprek met een deelnemer i.v.m. crisismanagement
De studenten van Artevelde hogeschool in Nepal hebben geluk gehad, het had ook anders &
dramatisch kunnen aflopen…
Zijn scholen, instellingen, organisaties… hierop voorbereid? Zijn er draaiboeken?
Ouders, pers, diplomatieke kanalen,…
Kan EPOS hierin een rol spelen?

3.2.16 GROEP 16: OOSTENRIJK
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Er is een missie!

•

We mogen de missie zien in de ontwerpfase.

•

Dekt een brede lading.

•

Is ambitieus.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Ambitieus: genoeg middelen? haalbaar?

•

Informerende rol naar schoolonderwijs/nieuwkomers versterken in de missie.

•

Benoeming van de andere betrokken sectoren (in plaats van cross-sectorale samenwerking)
ontbreekt.

•

De missie laat veel ruimte voor interpretatie.
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3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Bepaalde woorden meer expliciteren (bijvoorbeeld ‘lerenden’, ‘knooppunt’).

•

Andere partners en bronnen zoeken dan EU (gezien bredere opdracht dan NA).

•

Verhouding t.o.v. ‘Brains on the Move’ & andere initiatieven.

•

Link met ontwikkelingssamenwerking?

•

Sociale/niet-economische context moet aan bod komen.

Afbakening?

Globaal
De tafelgasten worstelden wat met ‘wat is EPOS?’. Vermits de meesten LLP en Erasmus+
begunstigden zijn, stond voor hen EPOS gelijk aan NA. Dit gaf wat onduidelijkheden bijvoorbeeld bij
missie 2 ‘EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via projectwerking’.
Ook ‘alle organisaties actief in onderwijs en vorming’ gaf enige problemen: sommigen zagen dit enkel
als ‘aanbieders’ van onderwijs en vorming.

3.2.17 GROEP 17: PORTUGAL
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Een hoge graad van mobiliteit van zowel leerkrachten en leerlingen heeft een blijvende impact
op de organisatie.

•

Mobiliteit kan het niveauverschil van bepaalde opleidingen aantonen in vergelijking met
andere landen (zowel in de positieve als negatieve zin).

•

Dankzij zijn groot netwerk (kenniscentrum) heeft EPOS een belangrijke informatieve en
faciliterende functie.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Impact ouders wordt te vaak vergeten (zeker bij laaggeschoolde ouders).

•

Link onderwijs-arbeidsmarkt: de basisvaardigheden moeten centraal blijven in het onderwijs
en in de initiële vorming.

•

EPOS is te uitvoerend en weegt te weinig op het beleid: EPOS moet pijnpunten signaleren aan
het beleid én druk uitoefenen.

•

E+ is een verarming in vergelijking met het LLP-programma: vroeger lag de nadruk op het
leerproces, nu op de meetbare resultaten.

•

Niet enkel studentenmobiiteit is belangrijk: ook de mobiliteit van docenten moet gestimuleerd
worden.

•

Leren omgaan met diversiteit hoeft niet per se via mobiliteit: vaak is er op de scholen al een
grote diversiteit aan nationaliteiten aanwezig.
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3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

Website: moet gestructureerd worden in functie van de nieuwe missie. De website moet
gericht zijn op mensen (docenten, ouders én studenten) die met vragen zitten en heel
duidelijk maken ‘waar en bij wie we voor wat terecht kunnen’, en vlot doorverwijzen naar
andere programma’s als E+ niet kan bieden wat gevraagd wordt.

•

EPOS moet een adviesfunctie krijgen. In het verleden werd teveel benadrukt dat EPOS geen
advies mocht/kon geven, omdat het tegelijk een evaluerende functie had. Wat met een
negatieve beoordeling van een aanvraag die uitgebreid gemonitord was door EPOS zelf?

•

Opnieuw invoeren van een catalogus van cursussen (nascholing).

•

EPOS moet wegen op het beleid:
o

1. Versoepeling personeelsbeleid: leerkrachten werken nog te veel op vrijwillige basis
aan EU-projecten. officiële erkenning (certificaten) niet voldoende. Vervanging van
leerkrachten op mobiliteit moet vlotter kunnen. Ook praktijkleraren moeten in
aanmerking komen voor mobiliteit.

o

2. Taalwetgeving: staat nog te veel internationalisering in de weg (bv. om CLILLleerkrachten uit het buitenland te ontvangen)

•

EPOS moet “match-functie” hebben om de juiste buitenlandse leerkrachten (CLILL) naar de
juiste school te loodsen.

Conclusie/Commentaar
De tafel is nogal vlug overgegaan naar kritische bemerkingen en is niet lang blijven stilstaan bij de
goede aspecten van de missie (die misschien wat al te vaak als vanzelfsprekend ervaren werden).

3.2.18 GROEP 18: SPANJE
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Er is een missie. De visie en de doelstellingen van EPOS worden geformuleerd en zijn
ambitieus.

•

De lerenden staan centraal en worden sterk benoemd.

•

Erasmus + wordt niet genoemd in de missie. Dat is positief. EPOS is meer dan alleen
Erasmus+.

•

Nadruk ligt op de strategie en visie, niet te veel op kleinere/individuele projecten.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Algemeen klinkt de missie als de wishlist van de raad van bestuur. Elke partner uit zijn
prioriteit.
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•

Het woord maximaliseert klinkt te dwingend. De focus ligt dan op het resultaat en niet op de
inspanning. (zie 1e punt bij advies)

•

EPOS is geen inspirator an sich, maar faciliteert de inspiratie. De uiteindelijke innovatie komt
vanuit de organisaties.

•

De woorden innovatie en kwaliteit ontbreken in de missie.

•

De focus op lerenden is positief, maar de omschrijving van lerenden ontbreekt.

•

2e zin van de missie impliceert dat er zelf projecten worden ingediend. Dat is niet (langer) de
bedoeling.

•

Waarom in de laatste zin van de missie verwijzen naar ‘studentenmobiliteit’. Dat is niet
hetzelfde als leermobiliteit. Verwijst dit dan expliciet wel naar Erasmus+? Hoort dit dan in de
missie?

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

1e zin herformuleren: EPOS zet maximaal in op internationalisering…

•

2e zin herformuleren: EPOS versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door projecten
te faciliteren en te ondersteunen.

•

4e zin herformuleren: EPOS richt zich op alle lerenden (?) en op alle organisaties actief
in onderwijs en vorming.
o

EPOS moet maximaal inzetten op de beleidsstimulerende en – inspirerende rol die het
kan/moet invullen.

o

De woorden/termen ‘inzetten op innovatie’ en ‘kwaliteit bevorderen en bewaken’
toevoegen aan de missie. Kwaliteit staat ook in de strategische doelstellingen.

•

o

Meer gaan naar SMART formulering van de strategische doelstellingen.

o

De term lerenden duidelijker omschrijven.

o

Studentenmobiliteit duidelijker kaderen (gaat dit over E+? of niet?...).

3e strategische doelstelling herformuleren: EPOS draagt actief bij….. en de kwaliteit ervan in
functie van de ontwikkeling van sleutelcompetenties en het Europese
burgerschap.

•

5e strategische doelstelling 2e zin herformuleren: EPOS vormt een schakel tussen het
Vlaamse en Europese beleid.

•

Doelstelling 2 en doelstelling 5 (1e zin) horen samen:
o

EPOS is knooppunt van kennis voor de organisaties/instellingen/lerenden/… De kennis
komt van ‘hen’. EPOS verzamelt, ordent, stelt ter beschikking.

o

EPOS is een bron van kennis voor het beleid. De verzamelde kennis wordt ter
beschikking gesteld, maar voornamelijk geanalyseerd om beleidsadviserend en –
stimulerend te werken.
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3.2.19 GROEP 19: TURKIJE
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

De aandacht voor een missie en strategische doelstellingen is op zich al meer dan positief!

•

Het is nu duidelijk wat het agentschap ambieert voor de toekomst.

•

Het ruime kader, alle sectoren omvattend, het brede veld van internationalisering, de
opwaardering van beroeps- en technisch onderwijs, het verhogen van
(Europees?)burgerschap zijn allemaal mooie elementen in de verzameling van de missie en
doelstellingen.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
In de doelstellingen wordt de kwaliteit zeer ondergewaardeerd. Er wordt te weinig gefocust op
mobiliteit van opleiders, en is er ook een gemiste kans op het bijeenbrengen van ESF, Interreg, Efro
en Flanders Knowledge Area.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
EPOS kan betere keuzes maken zoals:
•

Stimuleren van structurele inbedding van internationale samenwerking en aandacht voor meer
virtuele mobiliteit.

•

Inhoudelijke processen kwaliteitsvol beoordelen en criteria vastleggen.

•

Opwaardering van beroepsonderwijs nog verhogen.

•

Bemiddelende/adviserende rol van het agentschap (voor aanvraag).

3.2.20 GROEP 20: ZWEDEN
1. Wat vinden we goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Alle ideeën zitten vervat in de centrale ontwerptekst.

•

Deze uitgangstekst is een goede aanzet voor discussie.

•

Fijn dat belanghebbenden nauw worden betrokken in het te doorlopen veranderingsproces.

•

Het ‘referentiepunt’ klinkt breder en aldus beter dan kenniscentrum (situeert zicht eerder op
het niveau van de organisaties) – het platform wenst meer te bieden dan het Erasmus+
programma.

•

De focus op onderwijs – arbeidsmarkt is cruciaal, waarbij klant- en doelgroepgericht wordt
gewerkt en nagedacht hoe op dringende noden kan worden geanticipeerd.

2. Wat vinden we niet zo goed aan deze geformuleerde missie en strategische keuzes? Waarom?
•

Impliceert mobiliteit niet automatisch internationalisering (nuance)?
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•

De missie-omschrijving is niet scherp genoeg afgelijnd en wordt gemixt met operationele
doelen en acties; door het vermengen van de missie (bestaansreden) en de visie (hoe deze
realiseren?)
 wat ontbreekt is:

•

o

de ondersteuning van de kwaliteit van onderwijs en vorming;

o

de Europese / internationale dimensie (globalisering).

Het is niet meteen helder hoe EPOS zich meer dan vroeger wil profileren en hoe ze lokale
partnerschappen wenst te overstijgen.

•

Enkel de 1ste topic verheldert de missie; de onderstaande items zijn ondergeschikt en die
moet krachtiger worden geformuleerd om de aandacht voor de nieuwe koers te beklemtonen:
bijvoorbeeld: we’ll put a man on the moon / changing lives, changing minds

•

Zelden is men in Brussel in staat de PIC-code, die geldig is voor de duur van het programma,
tijdig vrij te geven. Ook schort er wat met het tijdig aanleveren van de evaluatieformulieren
waardoor je zelf als kleine organisatie maandenlang het ontwikkelwerk moet pre-financieren,
alvorens je weet of je wel degelijk mag dissemineren.

3. Wat zijn onze aanbevelingen en adviezen om de geformuleerde missie en strategische keuzes nog
beter te maken?
•

De 2 doelstellingen die betrekking hebben op het kenniscentrum, worden best gebundeld;
EPOS als kenniscentrum bestempelen klinkt wat té uitdagend, wél een verzamelaar en
verspreider van good practices (informatievergaring).

•

Het doelpubliek = ‘Flanders’ (internationaal echter te weinig bekend) en wat met ‘Brussels’
(apart gewest)? ‘Belgium’? Naast Europa heb je ook het ‘wereldburgerschap’ waar meer en
meer jongeren zich toe aangetrokken voelen.

•

Uit de presentatie komt de focus op micro-, meso- en macroniveau niet echt tot uiting; kan
EPOS zich rechtstreeks richten tot alle lerenden of eerder tot de organisaties? Is het ok
‘lerende’ te gebruiken als je moet uitleggen wat er (niet) onder valt?
 beiden worden bedoeld – voor het DEPOV is het evident dat men zich zowel richt tot wie
leert als tot zij die het leren mogelijk maken; toch best duidelijk benadrukken!
Naast de individuele benadering zou de maatschappelijke rol nog meer in de verf moeten
worden gezet.
Men gaat vluchtig voorbij aan de mogelijke invulling/bijdrage van de betrokken organisaties
 Franz benadrukt dat net dit stakeholdersforum tot doel heeft in de geest van co-creatie de
participatieve inbreng van belangenbehartigers te honoreren.
Er wordt niet helder gecommuniceerd hoe de professionalisering binnen EPOS zal worden
aangepakt om de brede rol te vervullen, die de organisatie ambieert, te realiseren
 Franz meldt dat het tijdens deze intensief begeleide transitieperiode nog niet duidelijk is
welke opgebouwde expertise (effectief aan personeelsleden) zal worden weerhouden
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•

De intermediaire rol die EPOS (als ‘back office’) wenst te vervullen ook helder in de missie
vermelden, verhelderen waar ze voor staat; in de strategische doelstelling 1 is de relatie met
het beleid expliciet vermeld (strategische doelstelling 5 dient uitgebreid), maar hoe wordt die
rol van verbindingsagentschap tussen beleid en werkveld transparant geconcretiseerd? 
EPOS begeleidt en biedt ondersteuning bij het opstellen van het indieningsdossier en de
indiener zou dan op een andere partner kunnen beroep doen om het goedgekeurd project
operationeel in te kleuren

•

logische volgorde in de strategische doelstellingen is wat zoek (niet duidelijk afgelijnd)
o

promoten en informeren (welke topics verdienen extra aandacht);

o

projecten volgens bepaalde thematieken aan elkaar koppelen – linken leggen;

o

begeleiding en monitoring (beter ondersteunen en opvolgen om de kwaliteit te
verbeteren, zeker ten aanzien van de kleine scholen of bescheiden organisaties die in
het vlak van internationalisering baanbrekend werk verrichten en nu plots in de kou
dreigen te komen staan – vooral bao – getuigenis Scharrel);

o

het beleidsmatige aspect.
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3.3 Reflecties

3.3.1 REFLECTIE DOOR MICHELINE SCHEYS

We beschikken niet over de uitgeschreven toespraak van Micheline Scheys. Onderstaand verslag
probeert de belangrijkste (en relevante) elementen uit de toespraak weer te geven.

Ik geloof in EPOS!

De beschikbare instrumenten zijn wel nog niet (voldoende) gekend door de doelgroepen en door het
grote publiek. Maar daar willen we verandering in brengen. Daarom is het participatief karakter van
vandaag zo belangrijk: via jullie kunnen we verder gaan om iedereen te bereiken.

Ik verwacht ook van EPOS dat het bemiddelingsagent is met het Vlaamse beleid, dat via EPOS het
Vlaamse beleid wat concreter en levendig gemaakt wordt. En dat EPOS de verbinding is tussen het
Vlaams en het Europees beleid.

Belangrijk hierbij is mobiliteit, één van de
actielijnen van de Europese programma’s. Meestal
wordt dit gezien als iets dat het voor bedrijven
makkelijker maakt om over de grenzen heen te
gaan. Maar we moeten het ook hebben over
mobiliteit van mensen en niet alleen van Erasmusstudenten maar vooral ook van jongeren in het
beroepsonderwijs. Ooit hadden we op Europees
vlak als doelstelling 6% en daar zijn we bijlange nog niet.

We hebben nu een nieuwe elan, met een nieuwe missie en visie. We staan nu aan een nieuwe start,
aan jaar nul. En we willen met EPOS een verschil maken op het terrein. Bedankt om daaraan te willen
meewerken!
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3.3.2 REFLECTIE DOOR FONS LEROY
We beschikken niet over de uitgeschreven toespraak van Fons Leroy. Onderstaand verslag probeert
de belangrijkste (en relevante) elementen uit de toespraak weer te geven.

Ik ben heel blij met dit initiatief!
Internationalisering is een instrument van
beleidsontwikkeling én om mensen sterker te maken.
Confucius, volgens mij één de grootste denkers over de
arbeidsmarkt, zei ooit: ‘Kies een job waarvan je houdt
en je hoeft nooit één dag in je leven te werken’.
Bovendien leren mensen meer door te reizen dan door
1.000 boeken te lezen.

Fons Leroy @FonsLeroyVDAB

‘EPOS Stakeholdersconferentie internationalisering en mobiliteit. Partnerschap met @vdab_be @EPOSvzw
leren als strategie in VUCA wereld’

Waarom zijn initiatieven zoals vandaag zo belangrijk?
1) We leven in een VUCA-wereld, een wereld waar Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity
overheersen. We moeten mensen sterker maken zodat ze om kunnen gaan met deze veranderende
wereld.
2) Vanuit het arbeidsmarktperspectief: mensen moeten langer gaan werken en dat gaat alleen als ze
dat met zin doen. Levenslang leren kan er mee voor zorgen dat mensen graag werken, net als
mobiliteit. Via mobiliteit maken we niet alleen mensen, ondernemingen of maatschappelijke
organisaties sterker, maar ook de hele samenleving. En een sterke burger is een sterke werknemer!
Bovendien is het zo dat hoe jonger mensen in contact komen met de wereld, hoe meer ze gaan
openstaan voor diversiteit.

Willen we de harde problemen in onze samenleving oplossen, dan moeten we de woorden van
internationaliteit en mobiliteit waarmaken!
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4. WIE MOET WELKE ROL OPNEMEN IN HET REALISEREN VAN DE
MISSIE VAN EPOS en WELKE DIENSTVERLENING VERWACHTEN DE
STAKEHOLDERS VAN EPOS?
4.1 Twee getuigenissen over de waarde van internationalisering
Vooraleer van start te gaan met de tafelgesprekken, krijgen 2 mensen kort het woord om iets te
zeggen over de betekenis van internationalisering voor hun eigen organisatie.

4.1.1 KOEN DE PRYCK
In 2001 werkte ik aan mijn eerste internationale project. Het was redelijk chaotisch, er was geen
onderscheid tussen goede en minder goede partners en zelf probeerden we ook een zo goed
mogelijke partner te zijn.
Nu is internationalisering een instrument geworden om een beleid te voeren.
Internationalisering is dus verschoven van de marge (nice to have) naar iets dat aansluit bij de kern
van wat we doen (need to have). Wanneer we nu ons beleidsplan maken, hebben we steevast de
reflex om de beleidsmatige punten te ondersteunen vanuit internationalisering: waar vinden we
anderen die hier mee bezig zijn?

Dat beleidsmatige werkt ook op een andere manier: door de EU-projecten houden we veel meer in
het oog en zijn we actiever bezig met wat er in Europa beleidsmatig leeft. Op die manier komt er een
vertaalslag van ons beleid naar het Europese kader en omgekeerd. Dit is een interessante
wisselwerking.
Twee dingen hierbij:
-

we kijken ‘over het muurtje’, hoe doen anderen het?

-

het is goed om de vanzelfsprekendheid van wat, waarom en hoe we de dingen doen, te
doorprikken, om de andere kant ook naar ons te laten kijken en feedback te krijgen op wat
wij doen in een veilige context (het is geen officiële inspectie, maar het zijn mensen die
hetzelfde doen als wij doen).

Door de verschuiving van internationalisering naar de kern zijn we daar een aantal diensten rond gaan
bouwen en EPOS is daar een belangrijke partner in, als aanspreekpunt en kenniscentrum.
Ik kan het alleen bijzonder warm aanbevelen!

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 69 van 106

4.1.2 WILLEM DE MEYER
Ik kan uren vertellen over de meerwaarde van internationalisering in het (volwassenen)onderwijs.

Het Perspectief is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs in Gent en telt 8.000 cursisten.
Sinds 2004 ben ik intensief bezig met internationale projecten. Eén van die projecten is ‘Hand in Hand
To A Social Tomorrow’ (HIHTAST). Binnen dit project krijgen senioren van boven de 80 de kans om
deel te nemen aan de digitale maatschappij en les te volgen rond werken met internet, pc, tablet,
gsm,… in een aangename sfeer met persoonlijke ondersteuning door andere senioren. Deze
begeleiders moesten een serieuze scholing volgen (o.a. in pedagogiek) en gaan vaak ook in het
buitenland les geven in een vreemde taal (bijvoorbeeld Portugees) bij partners. Deze begeleiders
werken nog steeds gratis en gemotiveerd voor deze specifieke doelgroep. Alle betrokkenen in het
project zijn laaiend enthousiast!

Waarom is internationalisatie zo belangrijk? Voor jezelf: je leert veel, je leert nieuwe mensen kennen,
je krijgt een taalbad,... Op meso-niveau: PR, visitekaartje, maar vooral inbreng, nieuwe visie, nieuwe
methodes,… Met betrekking tot het macro-niveau: waarom is dat belangrijk voor de maatschappij?
Iedere euro die je erin steekt, krijg je ruim terug. Die opgeleiden gaan een pc kopen, zijn actiever,…
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4.2 Inleiding op de namiddagsessie - door Pieter Tratsaert

> zie bijlage 03

Vroeger had EPOS adviescomités maar dat is nu niet meer het geval. In het herpositioneren van EPOS
kunnen we zelf wel veel uitdenken, maar de input van de stakeholders is daarbij toch onontbeerlijk.
Vandaag zijn hier 200 stakeholders samen. We willen jullie dichter bij onze werking betrekken.
Enerzijds om beter te kunnen uitleggen hoe zaken gebeuren, anderzijds om input te krijgen over de
rol die we in de toekomst kunnen opnemen.

? Welke soort dienstverlening? Zelf hebben we een aantal mogelijke rollen in gedachten, maar willen
deze graag bij u aftoetsen en conreter maken:
-

Ondersteunen en begeleiden: in gesprekken hoor ik regelmatig de vraag om een meer
ondersteunende en begeleidende rol te spelen, gedurende het hele traject van een project,
van opstart tot het meten van de impact.

-

Impact realiseren: we gaan inderdaad “onze” impact moeten aantonen.

-

Communiceren, dissemineren en valoriseren: het is belangrijk de doelgroep en het grote
publiek te laten weten wat de internationalisering van het onderwijs juist inhoudt. Het gaat
over veel meer dan op Erasmus gaan.

-

Analyseren en onderzoeken

-

Beheren van projecten

-

Signaleren, o.a. naar de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid (wat zijn de
drempels die het zo moeilijk maken om internationale mobiel te gaan?).

Naast het bespreken van de dienstverlening die jullie van ons verwachten, willen we ook graag van
jullie horen wat volgens jullie de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders zijn in
het helpen realiseren van de missie van EPOS.

We kijken uit naar jullie input!
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4.3 Tafelgesprekken
In twee parallelle reeksen werken de stakeholders rond twee thema’s: actoren en hun rol en eisen
t.a.v. de dienstverlening van EPOS. Op het einde van deze ronde bieden we de mogelijkheid aan
(bijna) iedereen om kennis te nemen van de resultaten van de andere groepjes en hierop feedback te
geven.
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DEEL 1: WELKE DIENSTVERLENING VERWACHTEN WE VAN EPOS IN DE
REALISATIE VAN HAAR MISSIE?

4.3.1 GROEP 1
Communiceren, dissemineren en valoriseren
•

Sterkere banden met organisaties: 1 personeelslid als aanspreekpunt per organisatie

•

Ook kleinere spelers extra aanschrijven – aanspreken - begeleiden

•

De verschillende sectoren samenbrengen en van hieruit opportuniteiten creëren. (onderwijs,
welzijn, jeugd…)

Ondersteunen en begeleiden
•

Drempelverlagend werken (infosessies…)

•

Helpen in het zoeken naar goede partners

•

EPOS wordt een GPS, een soort wegwijzer in het internationaliseringslandschap, vooral voor
nieuwe spelers

•

Goede helpdesk zijn of organisaties in contact brengen met organisaties met meer ervaring

•

Meer informeren over randvoorwaarden (Bijvoorbeeld: mogelijkheid om na 2 weken als
leerkracht vervangen te kunnen worden wanneer je meedoet aan een internationaal project).

Impact realiseren
•

Flexibiliteit om de impact te kunnen verhogen

•

Internationalisering is een proces. EPOS legt meer nadruk op het belang van het voor- en
natraject, en heeft niet enkel oog voor de procesfase als dusdanig.

Signaleren
•

Constructief de verzuchtingen van het veld overbrengen naar het beleid

•

Voldoende voeling met de basis

•

Goede voorbeelden delen

Beheren van projecten
•

Kwaliteit bewaken van aangeboden cursussen in de verschillende databanken (Bijvoorbeeld:
European School Gateway)

Analyseren en onderzoeken
•

Diversiteit in spelers bewaken –> moet een weerspiegeling van de samenleving zijn

•

Oog voor diversiteit

•

Impact onderzoeken van de projecten

•

Verschillende organisaties aan elkaar linken
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Volledige verslag
Signaleren: geen goede samenwerking tussen Erasmus + en Brains on the Move.

Kwaliteitseis: de juiste klanken overbrengen: aftoetsen met andere organisaties of het signaal dat
EPOS gekregen heeft vanuit het veld effectief klopt en dit dan naar het beleid doorgeven. Maar eerst
dus een extra terugkoppeling naar het veld vooraleer dit signaal aan het beleid door te geven. EPOS
moet signalen van organisaties opvangen vooraleer ze beslissen af te haken. Er moet met andere
woorden openheid naar het veld toe gecreëerd worden.

Waarom haken vroegere Comenius-Grundtvig scholen af onder Erasmus+? Afhakersonderzoek is
nodig.

EPOS mag geen klachtengroepje worden. De klachten moeten op constructieve manier worden
verwoord naar het beleid toe.

EPOS moet meer ondersteunen: het kiezen van goede partners is bijvoorbeeld essentieel voor het
slagen van elk project. EPOS train the trainer functie naar lokale antennes toe ofwel pakketten
voorzien naar pedagogische begeleiders om zich erin te verdiepen: Welke partner is de juiste voor
jou?

EPOS gaat te vaak uit van een evidentie. De meesten zijn “maar” leerkracht, en dingen qua beleid zijn
niet evident. Bijvoorbeeld: ICT, uitwerken van strategische plannen, schrijven in het Engels zijn geen
evidenties. Strategisch denken is niet waar scholen normaal mee bezig zijn, of ze hebben het toch niet
door. Er wordt bij veel communicatie te veel voorkennis verondersteld. Bijvoorbeeld: in infosessies. De
spelregels zijn complex en EPOS dient de vertaalslag te maken en transparantie bieden.

EPOS als GPS in de wereld van de internationalisering. EPOS wijst de weg, maar de deelnemers
kunnen zelf bepalen welke soort weg ze willen inslaan.

Hoe steek je dynamiek in gang? Voor nieuwe organisaties is internationalisering ‘in de marge’ een
enorme opgave. Ze moeten internationalisering echt als een meerwaarde zien. EPOS dient daarbij als
drempelverlager: als je internationalisering in de marge ziet, begin er dan niet aan. Is dit een
boodschap die EPOS moet of kan geven? EPOS kan in ieder geval helpen door het verspreiden van
goede praktijkvoorbeelden die kruisbestuiving kunnen creëren.

EPOS moet alle sectoren blijven in de gaten houden zodat iedereen mee blijft. Er moeten speciale
inspanningen geleverd worden voor het helpen van de minder voor de hand liggende doelgroepen. De
diversiteit van de doelgroepen en organisaties moet bewaakt worden.
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Analyseren: zijn gesubsidieerde projecten voldoende divers? Weerspiegelen zij ook effectief de basis?

Impact realiseren: transparantie van de richtlijnen vergroot de impact. Er zijn vaak te veel
randvoorwaarden, de flexibiliteit is minder groot. Bijvoorbeeld: als er een partner uitvalt, dan
hypothekeert dit het project, maar zou de partner door een andere partner moeten kunnen vervangen
worden en EPOS zou in dit voorbeeld kunnen helpen om een nieuwe partner te vinden of in elk geval
in het algemeen meedenken naar oplossingen bij het vastlopen van projecten.

Impact: gebeurt in drie fasen: voor, tijdens en na het project. EPOS stimuleert instellingen om
projecten meer procesmatig aan te pakken.

Diversiteit: kleinere en grotere organisaties laten samenwerken, linken en met elkaar in contact
brengen. EPOS dient vooral koepelorganisaties aan te spreken en hen met elkaar in contact brengen.
Bvb. in sportsector worden 1x per jaar alle spelers in contact gebracht rond een bepaald thema
Bijvoorbeeld: Sport en werk, onderwijs, jeugdwerk, sport, justitie, de ouders… Het zou goed zijn om
te werken rond een thema dat je met je cursisten tegenkomt.

De leerkrachten op de scholen zijn niet allemaal mee. Je moet als leerkracht durven meer erkenning
te vragen of krijgen voor internationaliseringswerk.

EPOS moet de drempel van de aanvraag verlagen.

Een mogelijkheid: oprichting van een “alumnivereniging”: mensen die effectief al hebben meegedaan.
EPOS als helpdesk om nieuwelingen in contact te brengen met ervaren mensen.

1 contactpersoon per project.

Kwaliteitsbewaking voor het kiezen van cursussen in het buitenland is nodig. Vroeger gebeurde dat in
de databank: toen werd er vooraf een screening gedaan en enkel de kwalitatieve cursussen kwamen
in de databank. Nu: er is geen kwaliteitscontrole in de European School Gateway.

EPOS dient meer informatie te geven over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervanging. Helpen om
te sensibiliseren.

Deze stakeholderdag is een goede hulp voor het opstarten van cross-sectorale projecten.
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4.3.2 GROEP 2

Ondersteunen en begeleiden
Voor kleine organisaties en startende aanvragers verwacht men hulp bij het opmaken en uitwerken
van een beleidsplan/een visie rond internationalisering.
Een school in Brussel valt bv. niet te vergelijken met een school ‘op den buiten’.
De vraag is vaak: ‘Hoe pak je zo’n proces aan?’ (nood aan procesondersteuning)
Cross-sectorale partnerschappen moeten gefaciliteerd worden. Info moet gedeeld worden.
Ryckevelde heeft een de brochure Horizon opgesteld voor het leerplichtonderwijs en het
volwassenenonderwijs. Men stelt zich de vraag hoe EPOS enerzijds advies kan geven en anderzijds
hetzelfde project beoordelen.
Een leidraad (“Handleiding voor een goede lezing van de E+ programme guide”) moet uitgeschreven
worden in het Nederlands, alhoewel men beseft dat de Engelse taal altijd voorrang zal krijgen.
Momenteel bestaan er verschillende documenten naast mekaar. Men stelt de vraag of er bv. m.b.t.
budgetten niet één enkel samenvattend document kan komen.

Communiceren, dissemineren en valoriseren
Er is nood aan een bevattelijke, heldere communicatie in het Nederlands, wat ook de
klantvriendelijkheid zal bevorderen.
De website moet geoptimaliseerd worden i.f.v. types aanvragen, types projecten, …
Er is nood aan een degelijke helpdesk en een single point of contact.
Men krijgt graag eenduidige informatie, en wel voornamelijk via de website, telefonisch en via
infosessies.
Wat zaken betreft die voor interpretatie vatbaar zijn, wil men één afdoend antwoord door één
persoon. M.a.w. uniforme, persoonsonafhankelijke dienstverlening en advies.
De communicatie moet transparanter, ook over beschikbare budgetten en slaagkansen.

Men stelt zich de vraag of er niet gestreefd kan worden naar een soort ISO-norm, waarbij processen
geautomatiseerd worden en constant geüpdatet worden.

Opmerking in de kantlijn:
Vleva krijgt blijkbaar heel vaak vragen rond het gegeven ‘transparantie’. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel
bedraagt het totaalbudget voor KA1?’, ‘Is het nog wel nuttig om veel energie in een aanvraag te
steken?’, ‘Is het niet beter om via een partner in het buitenland in te dienen?’, …

Signaleren
Men heeft het gevoel dat dit sterk samenhangt met punt 2 rond communiceren.
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De deelnemers verwachten een éénduidige, transparante klachtenprocedure (men wil verhaal kunnen
halen…)
Ook successen (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) moeten gesignaleerd kunnen worden! De goede
praktijken moeten gedissemineerd worden.

Beheren van projecten
Men stelt zich de vraag of overleg tussen de agentschappen niet mogelijk is (NCP-netwerk). Hierbij
stelt men kennisdeling m.b.t. contracting voorop.
Daarnaast opteert men voor een snelle, eenduidige publicatie van selectieresultaten, die synchroon
moet gebeuren door alle NA’s in de verschillende lidstaten.

Analyseren en onderzoeken
Wanneer je gaat analyseren en onderzoeken, moet je met je bevindingen ook effectief iets kunnen en
willen doen, je moet actie ondernemen!
Voorbeeld: men stelt vast dat Limburgse scholen niet voldoende meedingen → actie! Men organiseert
bv. een bijeenkomst tijdens dewelke men concrete actielijnen uitzet.
Voorbeeld: men kan via een online bevraging informatie verzamelen, maar moet dan ook een
effectieve actie uitwerken.

Qua tastbare acties denkt men ook aan contactseminaries rond beleidsprioritaire thema’s.
Voorbeeld: Men stelt vast dat het basisonderwijs uit de boot valt → er wordt een seminarie voor
scholen uit het basisonderwijs ingericht.

Samengevat voor punt 5 denkt men bij verwachte dienstverlening aan het rapporteren van
uitdagingen, de witte vlekken na de analyse van selectieresultaten, en dat dus gekoppeld aan acties.
Men wil gericht geïnformeerd worden, de partners moeten hierbij betrokken worden.
Een belangrijk facet vindt men de terugkoppeling naar het beleid (zowel Vl., NCP als EC): de
informatie moet op het juiste niveau gebracht worden (De Nau, Vlor, minister, EC)
Men heeft m.a.w. nood aan kwalitatieve data.

Impact realiseren
Aan dit punt is deze tafel niet toegekomen.
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4.3.3 GROEP 3
Ondersteunen en begeleiden
•

Uitklaren van de grens tussen beoordelaar en begeleider. Wat is de exacte rol van
Ryckevelde, Aldenbiesen?

•

Nazorg bij afwijzing dossier. Begeleiding naar mogelijke alternatieven.

Communiceren, dissemineren, valoriseren
•

Heldere en gemakkelijk te vinden informatie.

•

Permanent up-to-date houden (en toegankelijk!) van draaiboeken, data, projecten, thema’s.

•

Toegang tot lopende Vlaamse en Europese projecten.

•

Eenduidige communicatie naar alle betrokkenen.

•

Follow-up van infosessies: gestelde vragen niet ‘meenemen’ zonder antwoord. Ook:
beantwoorde vragen tijdens de sessie communiceren met alle belanghebbenden.

•

Vaste contactpersoon eens dossier is ingediend.

Signaleren
•

Klankbord van werkveld organiseren.

•

Naar Europese instanties: PDCA (Plan, Do, Check, Act) van eigen projecten (vb: mobility-tool,
taaltesten studenten).

•

Gebruiksvriendelijker, in time, geïntegreerd.

•

EPOS verzamelt systematisch de mankementen/noden van werkveld en signaleert ze aan
Europese Commissie.

Beheren van projecten
•

Vaste contactpersoon

•

Tussentijdse coaching

•

Timing op het leven van een organisatie afstemmen.

Analyseren en onderzoeken
•

Patronen en tendensen inventariseren en analyseren in het kader van maatschappelijke
evoluties en Europees beleid.

Impact realiseren
•

EPOS moet eigen PDCA rondmaken en dan volgt de impact.
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4.3.4 GROEP 4
Taken
Analyseren en onderzoeken

Dienstverlening , product, ..
- Inhoudelijke monitoring gedurende het project
- Ontwerpen van nieuwe instrumenten (soort kijkwijzer)
- Op monitordag nog meer goede praktijkvoorbeelden verspreiden
- Meer begeleider van een proces in de school , dan als een
controleur

Beheren van projecten

Signaleren

-

Gelijk gerichtheid bij het evaluatieteam
vb. project ingediend en bij afkeuring is er een reden
geformuleerd. Aangepaste versie opnieuw indienen en dit
projectvoorstel kan weer afgekeurd worden maar om
tegengestelde redenen dan de eerste maal.

-

Kwaliteitscontroles van cursusaanbieders
Procesbegeleiding
Monitoring

-

Politici stimuleren
Scharnierfunctie tussen de overheid en het werkveld:’ Wat zien
we gebeuren?’
Openheid , mogelijkheden creëren om te signaleren en
doorgeven
Termen verduidelijken
Stappenplan ‘hoe schrijf ik een projectontwerp of dien ik een
mobiliteitsdossier in?
Transparant houden van communicatie en e-kanalen (etwinning, gateway, ..)

Communiceren , dissemineren
en valoriseren

-

Kwaliteitseisen
1. Analysebezoek
2. Kijkwijzer door de verschillende
organisaties opgesteld , zodat de school
zelf aan kwaliteitscontrole kan doen
3. Monitoringsgedrag, EPOS als
begeleider van kwaliteitsproces in de
organisatie
- Visueel maken en vereenvoudigen
- Criteria projectbeoordeling afstemmen op
criteria projectontwerp.
- Checklist opstellen (roadmap,
stappenplan, infografics, liefst geen
tekst)
- Voor alle nationale agentschappen
dezelfde Europese criteria
- Meer eenvormigheid op het vlak van
criteriaeisen over de Europese landen
heen
- Kwaliteitsindicatoren opstellen in functie
van cursusaanbieders
Kwaliteitscharter van Alden Biesen
gebruiken
Gateway voor cursusaanbod gebruiken
- Bureaucratie wegwerken

-

-

Checklist opstellen (roadmap,
stappenplan, infografics, liefst geen
tekst)
Projectapplicatie opgesteld in
toegankelijke taal

-

-

Ondersteunen en begeleiden

-

-

-

Impact realiseren

-

Samenwerking versterken tussen EPOS en pedagogische
begeleidingsdiensten, nascholingsdiensten, Alden Biesen,
Ryckevelde, ..)
Concrete voorbeelden geven van goede disseminatiekanalen

-

Thematische infosessies organiseren over de Europese en
Vlaamse beleidslijnen door verschillende sprekers en met visueel
ondersteunend materiaal.
Infosessies : Hoe een dossier opstellen en indienen.
(schrijfsessie + goede voorbeelden) Erasmus + denken en
redeneren en vooreerst de doelen kennen.
Wie is wie en bij wie dien ik te zijn !
Helpdesk (steeds bereikbaar tijdens kantooruren) + FAQ (ICTProjectinfo en gestructureerde infostroom)
Materiaal dient online beschikbaar te zijn.
Goedgekeurde aanvragen ter inzage plaatsen voor startende
scholen
Ondersteuning in functie van netwerking voor alle sectoren niet
enkel toegespitst op onderwijs
Ondersteunen in aanbod van evaluatie-instrumenten
Faciliteren van opstap naar grotere en andere projecten (lijn van
internationalisering in een school )
Netwerkdagen organiseren tussen de verschillende organisaties
zowel de kleine als grotere organisaties
Epale verder uitwerken
Acties organiseren om impact te ondersteunen, niet enkel
kwantitatief maar vooral kwalitatief.
EPOS biedt hulp aan om de impact te vergroten

-

-

-

-

-

-
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Duidelijke en transparante juiste
informatie verspreiden liefst in een
stappenplan.
Duidelijk taak- en rolverdeling
Een forum organiseren (cfr. Wallonië)
waar goede praktijken concreet worden
toegelicht van start tot einde.
Up to date informatie gericht naar
projectwerking – dossierkennis
Gestructureerde info (voor welk
probleem moet je bij wie zijn?)
Platform voor netwerking ook voor nonformele sector
Mindmap opstellen i.f.v. probleem binnen
de organisatie, het officialiseren van
huidige afspraken en grenzen duidelijk
stellen tussen de verschillende
ondersteuningsorganisaties
(pedagogische begeleidingsdiensten,
Alden Biesen, Ryckevelde,..)
Scholen en andere organisaties kennen
de afgesproken roverdeling

Evaluatie-instrumenten ontwikkelen voor
ouders met een wetenschappelijk
ondersteuning.
Meetinstrumenten ontwikkelen voor taal,
flexibiliteit en sleutelvaardigheden
Netwerken en samenwerkingsverbanden
creëren.

Randsuggesties
• Meer samenwerken vanuit sterktes en expertise van alle betrokken partners !
• Een meer prominente rol voor EPOS voor ondersteuning van het evaluatieproces in de school/organisatie a.d.h.v. kwaliteitsindicatoren die
opgesteld zijn door EPOS en zijn partners.
• Een ‘EPOS kwaliteitscel’ opstarten die een kwaliteitshandboek (samen met partners) ontwikkelt voor project/dossier in te dienen en cursusaanbod.
• Vraag : Wat gebeurt er met de evaluatie van een project ?
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4.3.5 GROEP 5
Analyseren & onderzoeken
Voor 1 deelnemer is het (aanvankelijk) vreemd dat EPOS hiermee zou bezig zijn; de anderen vinden
het vanzelfsprekend – zeker gezien de samenhang met “het realiseren van impact”. Er wordt
verwezen naar de impact-studie van IST in COM & GRU: dat was zeker een erg nuttige studie. EPOS
moet analyseren wat het programma in Vlaanderen betekent. Het hoeft daarom deze studies niet zelf
uit te voeren maar ze opzetten / initiëren / helpen bij de uitvoering en de resultaten terug koppelen
naar ‘het veld’ en de Vlaamse & Europese beleidsmakers.

De deelnemers vinden het belangrijk dat EPOS beleidslijnen uit andere landen en de EC bestudeert,
analyseert en doorgeeft.

Bottom-up approach is hier belangrijk.

Beheren van projecten
Dit vindt men niet duidelijk: gaat het om het zelf uitvoeren van projecten of om het begeleiden /
monitoren / uitbetalen van projecten van anderen ?

Gelijkgerichte thematische projecten moeten door EPOS samengebracht worden zodat ze gezamenlijk
kunnen reflecteren over de output van de projecten.

EPOS moet hét aanspreekpunt zijn voor het beleid om scholen te vinden met innovatieve
benaderingen.

Impact realiseren
Zeer belangrijk! Ook voor het Europees & Vlaams beleid ! EPOS moet actief zijn in het formuleren van
advies. EPOS moet de vertaalslag maken naar EU/Vla beleid. Zowel op het niveau van het
programma (E+) als naar de inhoud van de projecten moet EPOS de impact nagaan & realiseren.
Dwz: beursbedragen / deadlines / timing van de projecten en de impact daarvan: wensen /
bevindingen van ‘het veld’ doorgeven aan de EC.

Deelnemers uit het H.O. vinden bv dat de EC in de timing meer rekening zou moeten houden met de
timing van het academiejaar.

Ondersteunen en begeleiden
Zeer belangrijk: PARTNER-finding ! Het organiseren van contactseminaries rond prioritaire
beleidsthema’s EN het financieren van deelnames aan internationale contactseminaries in Vlaanderen
en het buitenland. Partner search kan niet enkel virtueel !

Voor mensen uit het basisonderwijs is de ondersteuning zeker zeer belangrijk; nog meer dan vroeger,
nu er zo veel uit de boot van E+ vallen.

EPOS zou meer moeten inzetten op het zoeken naar oplossingen voor problemen uit het veld (bv de
vervangingen in het basisonderwijs).

Hulp, begeleiding bij het opstellen van het nascholingsplan (in functie van KA1): is nodig !

EPOS moet inzetten op thematische monitoring; uitwisseling van projectbegunstigden is noodzakelijk
en zeer leerzaam (peer learning !). Er zou (voor het H.O. ) een werkgroep moeten komen ivm de
selectiecriteria van de uitgaande studenten.

→ Thematische monitoring kan sectoraal, maar cross-sectoraal kan erg interessant zijn.

De adviescomités moeten terug geïnstalleerd worden (ook voor H.O.); het is jammer dat ze
“doodgebloed” zijn. De nieuwe adviescomités hebben een duidelijk mandaat nodig.

Er is veel hulp nodig qua technische ondersteuning (voor Mob Tool, OLS, ASEM-duo…) en het
afstemmen van de tools (bv OLS en de learning agreements). De data dictionaries in Mob Tool zijn
onvolledig, gegevens in Mob Tool verdwenen plots vorig jaar… => EPOS moet de directe lijn zijn naar
de EC om verbeteringen te ‘eisen’ en er achteraan te gaan.

Mensen uit het basisonderwijs: EPOS moet zorgen voor vertalingen van belangrijke documenten –
voor ons zijn die dikwijls te moeilijk.

EPOS moet bereikbaar zijn ! Het moet duidelijk zijn bij wie je terecht kan. (‘ik stuur nu mijn mail naar
zoveel mogelijk e-mail adressen in de hoop dat iemand mij zal antwoorden’. ‘Ik word nu zo vaak
doorgestuurd naar iemand anders zonder dat ik een antwoord op mijn vragen krijg’. ‘Tot midden 2014
was er op dat vlak geen probleem bij EPOS: ik wist bij wie ik terecht kon, er was back up maar dit
veranderde plots drastisch…’).
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De website: moet duidelijke & eenvoudige taal bevatten zodat ook nieuwkomers er hun weg vinden.
Als begunstigde moet je er ondersteuning vinden gedurende de hele looptijd van je project.
Feedback over afgekeurde projectaanvragen moet duidelijk en coherent zijn. Het moet duidelijk zijn
waarom je aanvraag het niet haalde. Dit is ook belangrijk omdat enthousiaste aanvragers niet
ontmoedigd mogen worden om het nog een keer te proberen.

Signaleren
EPOS moet interessante projecten signaleren; er contacten mee leggen; verbindingen maken met
andere projecten, met beleid enz

Communiceren, dissemineren & valoriseren
De website moet klantvriendelijk zijn!!! Informatie moet er ook zeer snel opgezet worden!

De documenten van de EC moeten ook tijdig op de website komen (bv het VET charter).

EPOS moet informatie bijeensprokkelen en verspreiden.

EPOS communiceert momenteel slecht. Het is niet meer duidelijk wie waarvoor staat en wat kan
antwoorden. Vragen worden niet opgelost. Je wordt verwezen naar iemand anders zonder dat er een
antwoord volgt.

EPOS moet projectresultaten verspreiden – zowel digitaal als via thematische seminaries e.a. events.

EPOS-nieuwsbrief:
•

veel te lange zinnen! Een digitale nieuwsbrief is iets heel anders dan een geschreven tekst in
een tijdschrift,

•

Er moeten meer foto’s in,

•

1x per maand is ok,

•

Elke maand aandacht aan een bijzonder figuur / project… zou leuk zijn.

Jammer dat Grundtvig-Scoop er niet meer is. Het was een leuk tijdschrift dat ik graag las (opm van
iemand uit het H.O.).

Dissemineren / valoriseren
EPOS moet thematische links leggen en bundelen. EPOS moet organisaties samenbrengen en ook een
duidelijke focus op de resultaten leggen.
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4.3.6 GROEP 6

Analyseren en
onderzoeken

-

-

Beheren van projecten

-

Signaleren

-

Communiceren,
dissemineren en
valoriseren

-

-

-

Ondersteunen en
begeleiden

-

Omschrijving van verwachte
dienst/resultaat/product/proces
Opvolgen en zoeken naar effecten. Hoe? Mensen
samenbrengen, research, gegevens bijhouden,
longitudinaal onderzoek (cfr. ook hoger onderwijsstudie
van de commissie bij Erasmusdeelnemers, organisaties,
enz.)
Samen met ondersteunen en begeleiden:
contactseminaries en voorbereidende bezoeken voor
partnersearch, beleidsthema’s, vaststellingen uit
onderzoek.
Mensen die rond dezelfde thema’s werken (zowel
nationaal als internationaal) samenbrengen
Luisteren als kernactiviteit naar alle stakeholders zoals
op het forum, bv. ‘ECHO Erasmus+’ van CVO’s.
Adviescomités voor Erasmus+ als directe link met EPOS,
best domeingebonden en periodiek cross-sectoraal,
informeel karakter zoals het stakeholdersforum.
Lobbyen bij EC voor administratieve vereenvoudiging,
en een gelijke aanpak door alle NA’s, en gelijke
uitvoering van Erasmus+ (EPOS als bemiddelaar naar
andere NA’s, NAU en signaleren aan EC)
Communiceren en dissemineren van het aanbod in
samenspraak met ankerpunten (per beleidsveld en
samen)
Gelijkaardige informatie over NA’s, bv. timing publicatie
call, voorwaarden, enz.
Veel beter communiceren over wat EPOS doet en kan
doen voor bv. een contactseminarie voor conflict
resolution in partnerschappen, samenwerking met
andere NA’s om expertise uit te wisselen en te delen
met het werkveld (EU, intra-Belgisch, buurregio’s)
Erasmusdeskundige kunnen raadplegen voor adviezen
Ambassadeurs die bij individuele scholen kunnen komen

Verwachte kwaliteit of kwaliteitseisen

Impact naar ideeën en netwerken, synergiën ontwikkelen

Gelabelde (op voorhand gedefinieerd en meegedeeld) bv.
wie zijn de ambassadeurs, hoe raadplegen,…

Impact realiseren

-

en op kleine schaal aanmoedigen
Nazorg van projecten: duurzaam maken
Vereenvoudigen van aanvraagdossiers
Dit is moeilijk definieerbaar en onvoorspelbaar.
Dit is een groepsinspanning
Duurzaam karakter aanmoedigen (bv. honoreren,
actieve projectbezoeken, best practices) – negatieve
ervaringen zijn ook heel belangrijk voor het realiseren
van positieve impact

Projectmatig en structureel erkennen
Outcome mapping van de directe en indirecte effecten (in
kaart brengen van alle resultaten)

Algemeen:
Een deelnemer had opmerkingen over de dubbele rol van EPOS, met name zowel beoordeling van tussentijdse en eindrapporten, als troubleshooting. Ze
vreesde voor de onpartijdigheid van EPOS bij het beoordelen van rapporten wanneer er eerder problemen waren gemeld rond de uitvoering van het project.
Jens heeft haar duidelijk gemaakt dat dit zeker niet het geval is, en het op de hoogte brengen van het agentschap over problemen net kan helpen bij de
uitvoering en eventueel amendementen.
Een deelnemer van Alden Biezen stelde voor om de inhoudelijke ondersteuning over te laten aan neutrale organen zoals Alden Biezen of Ryckevelde.
Wat ook moet worden uitgewerkt is een klachtenprocedure.
Opletten dat de basisscholen niet uit de boot vallen in Erasmus+: Buurklassen blijft belangrijk voor hen, zeker omdat Erasmus+ een moeilijke oefening is voor
basisscholen.
De groep is geëindigd met de slogan ‘EPOS is hartstikke tof!
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4.3.7 GROEP 7
Beheren van projecten
•

Betere titel = beheren van programma’s (projecten worden beheerd door projectuitvoerders).

•

Monitoren van projecten.

Ondersteunen en begeleiden
•

Directeurs (helpen) overtuigen van de impact van internationalisering.

•

Aanvragers begeleiden bij het schrijven van hun aanvraag (ook inhoudelijk).

•

Ter beschikking stellen van toegankelijke informatie (bv. duidelijkere website).

•

(Thematische) contactseminaries ondersteunen (ook onder nieuwe vormen zoals webinars).

Communiceren, dissemineren, valoriseren
•

Instellingen domeinoverschrijdend samenbrengen om goede praktijken uit te wisselen (bv.
workshops) om zo impact te realiseren.

•

Communicatieplan maken in functie van de diverse stakeholders.

Analyseren en onderzoeken
•

Thema’s identificeren; externe onderzoekers inschakelen.

•

Onderzoeken/opvolgen wat er in andere landen gebeurt en good practices detecteren.

Impact realiseren
•

Instellingen helpen bij het verwoorden en meten van de impact van hun projecten

•

Belangrijke rol voor de experten en EPOS (selectie/begeleiding/opvolging van de experten)

4.3.8 GROEP 8
Welke dienstverlening verwachten we van EPOS?
Domein
Analyseren en onderzoeken

Beheren van projecten

Signaleren

Impact realiseren
Communiceren, dissemineren,
valoriseren
Ondersteunen en begeleiden

Verwachte
dienst/resultaat/product/proces
Terugkoppelen over resultaten van
rapportering door begunstigden,
zowel naar henzelf als in het
algemeen

EPOS houdt aanvragers op de
hoogte van de resultaten van de
aanvraag (ook tussentijds!)
EPOS signaleert drempels voor
internationalisering/mobiliteit aan
het beleid, beïnvloedt
besluitvorming (bvb. rond zgn.
‘retributiemaatregel’)
EPOS bewaakt betrokkenheid van
bepaalde doelgroepen
EPOS wendt méér verschillende
kanalen aan bij promotie,
verspreiding van “calls”,…
EPOS geeft ondersteuning bij
‘overtredingen’ door
partnerorganisaties
EPOS stimuleert netwerkactiviteiten
voor begunstigden (cf. ‘monitoring’
bij Comenius) en dit voor alle
domeinen
EPOS zorgt voor vaste
aanspreekpunten/contactpersonen

Verwachte kwaliteit,
kwaliteitseisen
De organisaties kunnen iets
met de feedback over hun
eigen rapportering
Werkveld en beleid kunnen
iets met de trends,… die EPOS
o.b.v. de rapporteringen
signaleert
Tijdig!

Dit heeft effect! Bvb:
vereenvoudiging;
“uren”/budget,… voor
internationalisering, los van
projecten,…
Hun deelnamegraad neemt toe
en/of haalt bepaald minimum

4.3.9 GROEP 9
Duidelijke en transparante communicatie
•

Absolute prioriteit

•

Website moet gebruiksvriendelijker en transparanter
o

•

•

Bijvoorbeeld vinden van voorbeeldformulieren

Transparantie over de organisatie
o

Wie doet wat

o

Waarvoor kunnen we bij wie terecht

Uitnodigen voor infodagen moet breder, niet enkel wie toevallig al in een adresbestand zit/
andere kanalen zoeken.
o

ALLE ‘spelers’ moeten uitgenodigd worden

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 88 van 106

o

Andere kanalen gebruiken: bv. Schooldirect/Klasse voor leraren…

•

Bestaand aanbod breder kenbaar maken aan organisaties e.a. bijvoorbeeld buurklassen,…

•

Verduidelijking verhouding EPOS t.o.v. Ryckevelde/Alden Biesen.

Communiceren over signalen naar het beleid/ rapportage naar het veld
•

Communicatie via EPOS in 2 richtingen maximaliseren
o

Welke signalen werden aan het beleid gegeven (terugkoppelen aan het veld)

o

Welke beleidseffecten levert dat op (terugkoppelen aan het veld)

o

Welke thema’s leven er (terugkoppelen aan het veld)

o

Terugkerende signalen (terugkoppelen aan het beleid)

o

…

Formuleren doelgroep
•

Wie is de doelgroep van EPOS
o

De instellingen?

o

ALLE lerenden in die instellingen?

o

Beiden?

o

…

Projecten beheren
•

Tevredenheid m.b.t. dit punt

•

Ondersteuning mag qua communicatie duidelijker (cf. supra)

•

Voornamelijk verderzetten en verfijnen van bestaande werking

Nood aan ondersteuning
•

Er mag meer input zijn van EPOS (als NA in dit geval) om organisaties goed op weg te
helpen.

•

Er gebeurt al veel tijdens de monitoringsessies, maar er moet nagedacht worden over meer
ondersteuning:
o

voor het indienen van projecten

o

tijdens: monitoring = ok/voornamelijk ondersteuning bij het gebruik van de tools

o

na de projecten/opvolging/afsluitsessie

Werkcultuur/organisatie afstemmen op de missie
•

Is een voorwaarde om de nieuwe missie te kunnen operationaliseren.

Domeincomités
•

Naar analogie met de vroegere programmacomités zou een “domeincomité” zinvol zijn.
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•

Het is een tussen-echelon/ een terugkoppelingsmoment voor de vertegenwoordigers van de
achterban in zo’n comité.

•

Boodschappen kunnen beter doorgegeven worden. Informatie stroomt sneller door in beide
richtingen.

•

In de nieuwe structuur qua samenstelling
o

Bv. domeincomité SCHOOLONDERWIJS voor KA1 en KA2

o

Domeincomité VOLWASSENENONDERWIJS voor KA1 en KA2

o

…

Bewustwording, slaagkansen/ duidelijk en eerlijk communiceren
•

De kans dat een ingediend project binnen KA2 effectief goedgekeurd, maar vooral
gefinancierd wordt is bijzonder klein. Hier moet eerlijk en transparant over gecommuniceerd
worden.

•

We mogen niet ontraden, maar ook niet de indruk wekken valse beloftes te doen
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DEEL 2: WIE DOET WAT? ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE
DIVERSE STAKEHOLDERS

4.3.10 GROEP 10
Koepelorganisaties
Expertise koepelorganisaties inroepen ⇒ Er moet wisselwerking zijn met Vlaamse organisaties,
pedagogische begeleidingsdiensten en EPOS. Er dient een cross-over platform te ontstaan dat in
contact komt met cross-overs in het buitenland.

Pedagogische begeleidingsdiensten
Worden de ambassadeurs internationalisering.

Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
Internationalisering opnemen in beleidsnota, visie ontwikkelen rond internationalisering. Dit dient een
label te zijn i.f.v. gebruik voor EPOS. (Zie onder).

EPOS
•

Afstemming werking Jint – EPOS;

•

EPOS moet hulp aanbieden voor alles wat aangeboden wordt => INFORMATIEPUNT;

•

De website dient herbekeken te worden – alles wat in Europa leeft dient daarop aangeboden
te worden. De nieuwsbrief wordt beschouwd als zijnde OK. Hier wordt gerefereerd naar
Horizon van Ryckevelde, dit blijkt een heel goed voorbeeld daarvan te zijn;

•

Eventueel moet er gewerkt worden met een “ombudsman”;

•

Dient aan belangenbehartiging te doen met als doel:
o

de commissie Onderwijs onder druk zetten (ook voor financiën);

o

van internationalisering een actiepunt te maken (zoals bij IT of werkgroep
internationalisering VLOR);

•

Zou moeten samenwerken met organisaties (bvb VOKA … ), ook met JINT, SPORT.

•

EPOS moet aan labelling doen – Welke school wil aan internationalisering doen?
Internationalisering moet hier ruim gezien worden: ook voor virtuele mobiliteit. Dit is gelinkt
aan elke aanbieder van onderwijs en opleiding (zie hierboven).

•

EPOS zou moeten kijken naar hoe school in buitenland omgaat met ouders.
Ouderbetrokkenheid: waar werkt dat? En kunnen op basis van die ouderbetrokkenheid
verbintenissen gemaakt worden?

Ouders
Een platform laten ontstaan op basis van ouderbetrokkenheid.
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Onderwijskoepels
Vraag is of die invloed hebben? (Niet verder uitgewerkt).

Erasmus+ groepen
⇒ Zelfhulpgroepen, echogroepen, klankbordgroepen: deze dienen samen te werken met EPOS. Dit
zou moeten gepromoot worden door EPOS.

4.3.11 GROEP 11
1. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: non-formele sector
2. Studentenkoepels, Scholierenkoepels, ESN…
3. Federale Overheid : obstakels mobiliteit (visumkosten)
4. Stem naar/van het veld/maatschappij vertegenwoordigen (Pers)
5. Departement Werk en Sociale Economie:
•

Validering en competentie problematiek

•

HBO5 probleem

•

Beleid + wetgeving rond stage : betere afstemming

•

Werkgevers & sectoriële organisaties zoals AGORIA…

6. Advies en ondersteuning: Ryckevelde en Alden Biesen:
studiedagen, advies indienen van aanvragen helpdesk/seminaries, training
7. Koepelorganisaties : stem van het veld vertegenwoordigen
Flanders Knowlegde Area, VLUHR, VLHORA, VLIR : missing link, geen overleg met EPOS ?
8. EQUAREC (partners screenen), Europese Commissie, Studie (Eurydice) rond Europees
potentieel van partners: screening van potentiële partners
9. Pedagogische begeleidingsdiensten: ondersteunende rol bij het inhoudelijke + netwerking
10. Doorgeven van info uit andere netwerken, andere NA’s, beter netwerken
11. Departement Onderwijs en Vorming:
•

regionale beleidsadvies (bv. in Antwerpen beg. Projecten stimuleren)

•

mee beleid maken

•

afdeling KlasCement : faciliterend (87.000 leden), ondersteunen, adviseren, uitbouwen
van netwerken, goede praktijken.

12. EPOS op de internationale kaart zetten. Link met andere Europese organisaties : VLEVA,
EAIE, ACA, EUA, EUN, EURASHE
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13. Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
•

netwerking rond schrijven

•

expertise van HO ook naar SO

•

praktijkvoorbeelden delen, netwerken

14. Research
15. Netwerken (als werkwoord)

4.3.12 GROEP 12
RTC
•

Vertaling naar Vlaams en provinciaal niveau.

•

Scholen samenbrengen en van elkaar laten leren.

Adviesgroepen
•

Naar analogie van vroegere programmacomités.

•

Opvolging mogelijk maken.

EPOS
•

Technische ondersteuning in dossiers.

•

Good practices delen.

Vlaamse adviesorganen (SERV, Vlor, Jeugdraad)
Ryckevelde en Alden Biesen
•

Ondersteunen in aanvraagproces.

•

Procesbegeleiding.

•

Inhoudelijke feedback.

•

Goede partners zoeken.

•

Nieuwkomers en anderen ondersteunen.

Koepelorganisaties
•

Vorming aanbieden.

•

Professionalisering.

•

Spreekbuis en doorgeefluik zijn.

•

Aanspreekpunt.
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Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
•

Leerkrachten meer bij projectaanvragen betrekken.

•

Ingaan op uitnodiging om kennis te delen (ook buiten de eigen organisatie).

•

Mogelijkheid creëren om lerenden hun ervaringen te laten delen.

•

Management.

•

Multiplicatie mogelijk maken.

•

Internationaliseringsstrategie ontwikkelen en inbedden in globale strategie.

Bedrijfswereld/sectoren/beroepenveld
Kinderparlement/scholieren/studenten/koepels
Aanmoedigen, signaleren, inspraak.

Ministerie en departement van Onderwijs en Vorming
Tijdig beslissingen nemen.

Andere overheden
Geen extra drempels creëren.

Pedagogische begeleidingsdiensten
•

Impact duidelijk maken.

•

Schoolbeleid duidelijk krijgen.

•

Leeruitkomsten mee helpen formuleren.

Lerarenopleidingen op alle niveaus
Internationalisering van in het begin meenemen.

Sociale organisaties
Deelnemers, lerenden zelf
•

Programma’s evalueren.

•

Getuigen.

•

Dissemineren.

•

Ambassadeur zijn.

•

Delen.
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4.3.13 GROEP 13

Noot: dit bleek een zeer moeilijke oefening. De stakeholders weten zeer goed wat ze van EPOS
verwachten maar vinden het moeilijk om te formuleren op welke manier zij een bijdrage kunnen
leveren aan het realiseren van de missie en opdrachten van EPOS. Dit komt ook tot uiting op de
template die ingevuld werd waar hoofdzakelijk kernwoorden ingevuld werden.

Koepelorganisaties
Sensibiliseren, informeren, onderling meer samenwerken

Pedagogische begeleidingsdiensten
Innovatie initiëren, het promoten van intern initiatief

Departement onderwijs en vorming
Faciliteren is hier de kernboodschap. Dit kan op verschillende manieren en moet zeker voor alle
onderwijsniveau’s gebeuren. Het voorbeeld dat gegeven werd is het creëren van “mobility windows”
voor alle opleidingen.

Departement cultuur, jeugd, sport en media
Zij kunnen initiatieven ontwikkelen om internationalisering en EPOS te promoten. Hun promotiefunctie
geldt ook voor goede praktijkvoorbeelden.

Departement werk en sociale economie
Een belangrijke opdracht voor dit departement is het sensibiliseren van bedrijven. Zij moeten ook
fungeren als doorgeefluik van projectresultaten zoals het in de verf zetten van ontwikkelde
competenties. Het doorgeefluik kan ook in twee richtingen fungeren, met name niet alleen de
projectresultaten naar de bedrijfswereld maar ook de nood aan competenties mee inventariseren en
doorgeven aan EPOS.

Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
Implementeren, faciliteren, informeren en feedback geven

Daarnaast werden volgende organisaties als stakeholders benoemd
ESN, de gebruikers, VlOR, VLHUR (VLHORA en VLIR), VLEVA, FKA … (field workers, hun rol is
disseminatie over de instellingen heen).

Opvallend is ook dat EPOS genoemd werd als actor voor het uitbetalen van de beurzen (zowel de
Vlaamse als Europese).
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4.3.14 GROEP 14

Vooringevulde actoren:
•

Departement Onderwijs en Vorming: beurzenbeleid (voor de echt noodlijdenden);
personeelsbeleid (flexibelere wetgeving mbt mobiiteiten).

•

Koepelorganisaties: scholen informeren over mogelijkheden internationalisering; nieuwe
scholen aantrekken.

•

Pedagogische begeleidingsdiensten: scholen stimuleren om in te zetten op impact, valorisatie
en disseminatie projectresultaten.

•

Elke aanbieder van onderwijs en opleiding: lerenden sensibiliseren, beurzenbeleid (kloof
dichten tussen behoeftigen en minder behoeftigen), internationale competenties plaats geven
in het curriculum. Internationalisering inbedden in het pedagogisch project.

•

Departement Cultuur, Jeugd en Media: eigen vormingsdiensten (bv Amarant) sensibiliseren.
Bibliotheken, musea, steunpunt SOCIUS… sensibiliseren. Projectaanvragen beoordelen vanuit
eigen hoek.

•

Departement Werk en Sociale Economie: informatiedoorstroom met arbeidsmarkt.

Toegevoegde actoren:
•

Ouderorganisaties/schoolraden/ouderraden: ouders stimuleren om een actievere rol te spelen
(bv. gastgezinnen).

•

Eurydice: informeren over andere Europese onderwijssystemen.

•

Leerkrachten (deelverzameling van “aanbieders onderwijs”): collega’s motiveren, leerlingen
motiveren (meer bepaald de meest behoevende).

•

Lerenden: kansengroepen moeten gestimuleerd worden. Lerenden kunnen elkaar motiveren.

•

VLOR: mee nadenken over de rol van Europa op het Vlaams onderwijsbeleid. Als
kenniscentrum fungeren.

•

Inspectie/audit: internationalisering stimuleren (en niet onderschatten), verbeterpunten
signaleren in dat verband.

•

VDAB: Internationale competenties benadrukken (bv talenkennis) voor hun cursisten en bij
loopbaanbegeleiding in het algemeen.
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4.3.15 GROEP 15

Departement CJSM
•

Link naar ‘Europa voor de burger’ & ‘Creative Europe’

•

Verspreiden van informatie

Departement werk & sociale economie
•

Noden formuleren

Departement onderwijs & vorming
•

Vertalen naar beleid

•

Nodige cofinanciering voorzien

•

Validering

•

Regelgeving aanpassen (mobiliteitsvriendelijker maken, vervanging leerkrachten)

Koepelorganisaties
•

Sensibiliseren

•

Informatie

•

Contactseminaries

•

Advies & ondersteuning

•

Vorming, infosessies

•

Monitoring,

•

Logistieke & inhoudelijke ondersteuning naar scholen toe

Pedagogische begeleidingsdiensten
•

Scholen sensibiliseren

•

Projecten lanceren

Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
•

Uitvoering

•

Inhoud geven aan richtlijnen

•

Lerenden mobiliseren

•

Onderwijssystemen vergelijken

•

Integreren in pedagogisch project

•

Dissemineren

•

Kritische reflectie / signaalfunctie
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Extra actoren

Ouder- studenten- leerlingenverenigingen
•

Sensibiliseren

•

Verspreiden

•

Motiveren

•

Quality assurance

•

Logistieke ondersteuning (vb. gastgezin)

•

Noden formuleren

Grassroot organisatie (zoals bijvoorbeeld Vorming+ en de scouts)
•

Noden formuleren

Media
•

Toegankelijk maken van informatie

•

Belichten van good practices

•

Sensibiliseren

Alden Biesen, Ryckevelde
•

Informatie

•

Contactseminaries

•

Advies & ondersteuning

•

Vorming, infosessies

•

Monitoring

•

Logistieke & inhoudelijke ondersteuning naar scholen toe

•

Expertise op vlak van evaluatie, validering, disseminatie… -> vorming

EACEA + DG’s + Agentschappen (bv. Cedefop)
Sociale partners & sectoren
•

Noden formuleren

Steden / gemeenten / provincies… (lokale besturen)
•

Cofinanciering

•

Logistieke ondersteuning

•

Vorming, infosessies

•

Noden formuleren
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VLIR, VLORA, VLUR, Flamenco, FKA,…
•

Kwaliteitsbewaking

•

Afstemmen informatie

Andere Nationale agentschappen
•

Afstemmen informatie

•

Gezamenlijk lobbyen

•

Expertise uitwisselen

4.3.16 GROEP 16
Buiten de usual suspects zijn nog een aantal organisaties vermeld die een rol of verantwoordelijkheid
hebben in het mee realiseren van deze missie.

Usual suspects

Departement Onderwijs en Vorming
Beleidsthema’s aanreiken/ vorm geven aan het beleid op het vlak van Onderwijs/ Nationale autoriteit
geeft opdracht aan EPOS.

Departement Cultuur
Beleidsthema’s aanreiken/vorm geven van beleid op het vlak van thema’s rond Cultuur en ook
transversale thema’s/Nationale autoriteit geeft opdracht aan Jint.

Departement Werk en sociale economie
Coördineren en ontwikkelen van het Vlaams beleid/ ook regulering van arbeidsmarktbeleid.

Pedagogische begeleidingsdiensten
Informeren van de eigen leden/ ondersteuning en schrijven van projecten/ het delen van praktijken
en beleidsthema’s.

Koepelorganisaties
Verdedigen van ledenbelangen t.a.v. overheid/meedenken over beleidsthema’s.

Elke aanbieder van onderwijs en opleiding
Nadenken over beleidsthema’s/ goede praktijkvoorbeelden en expertise delen.

Andere stakeholders

Jint vzw

EPOS
Rapport rondetafel stakeholders EPOS
8 mei 2015

Pagina 99 van 106

Stimulerende rol in internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en
organisaties/belangrijk voor netwerken en overleg.

Andere NA’s
Expertiseuitwisseling

Bovenbouw (zoals Faro, Ambrassade, Socius)
Ondersteunende en begeleidende rol voor diverse sociale en culturele verenigingen/
belangenbehartiging en beleidsvoorbereidend tav overheid via participatieorganen

Kamers van Koophandel/Unizo
Bereiken van bedrijven
•

UNIZO is representatief voor ondernemers (grote en kleine KMO’s) en heeft een adviserende
en overlegrol op regionaal en Europees vlak.

•

Kamers van Koophandel informeert en ondersteunt ondernemers.

Onderwijsvakbonden
De vertegenwoordiging van de werknemers, bij loononderhandelingen, en verdediging van de
belangen van de werknemers

NGO’s (zoals Vluchtelingenwerk, Plan International, Plan België,…)
Beïnvloeden van het beleid/bevorderen van overleg, coördinatie en
samenwerking/jongerenparticipatie.

4.3.17 GROEP 17
Op het niveau van de scholengemeenschap zou een coördinator voor internationalisering, met de
middelen toegekend aan de campus, kunnen worden aangesteld, precies om de vaak belastende
administratieve drempel (tijdsdruk) te helpen overbruggen.

De middenveldorganisaties (beroepsorganisaties)  het nationaal coördinatiepunt EQAVET is de
schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de nationale praktijk
(vertegenwoordiging namens alle werkgeversorganisaties). Een belangrijke taak is het samenbrengen,
informeren en activeren van de verschillende stakeholders en actoren  bedrijfsbezoeken regelen,
contactpersonen aanleveren.

Ryckevelde (Europees en internationaal vormings- en informatiecentrum) / Europaklassen Alden
Biesen (communicatieve, sociale en culturele vaardigheden, competenties die steeds belangrijker
worden in het Europa van morgen.
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AFS biedt jongeren de mogelijkheid om aan een internationale en interculturele uitwisseling deel te
nemen. Informatie voor deelnemers en gastfamilies.

Leerkrachten moeten actief worden betrokken bij uitwisselingsprojecten en vooral de leerlingen in het
beroepsonderwijs (duaal leren), waar de traditie om buiten de landsgrenzen alternatieve
ontwikkelingskansen te verkennen niet bestaat (vergeleken met hoger onderwijs). Hierbij is een
vereenvoudiging van de administratieve rompslomp met zenuwslopende deadlines zeker een
aandachtspunt. Heel wat creatievelingen, bevlogen en gedreven initiatiefnemers worden ontmoedigd
om de calvarieberg te beklimmen, waarbij men daarenboven nog het risico loopt omwille van
pietluttigheden het projectvoorstel te moeten afvoeren (tijdslimiet 5 min. overschreden, gebrekkige
Engelse taalbeheersing, …).

Om van leerconcepten in het buitenland te kunnen proeven, dient men in het bso met de hele
regelgeving / veiligheid rekening te houden, wat een arbeidsintensieve inspanning vergt om
bijvoorbeeld 14 dagen in Macedonië te verblijven. Het volstaat inhoudelijk te verantwoorden waarom
je er naar toe wenst te gaan (wat is de meerwaarde?) en hoe je deze opgedane ervaringen in de
lespraktijk wenst te implementeren. Nu is het een heel huzarenstuk om een loodzwaar dossier in te
vullen.

Universiteiten zouden vanuit hun expertise en ervaringen tools kunnen ontwikkelen om de impact van
internationalisering op de verdere onderwijsontwikkeling te meten (criteria opstellen =
minimumvereisten, die kwantitatief/kwalitatief de mobiliteitsdrijfveren kunnen rechtvaardigen).

Qua wetgeving aankaarten welke maatregelen de jongerenmobiliteit eerder tegenwerken
(bijvoorbeeld de retributiemaatregelen van Theo Franken inzake legale verblijfsvergunningen).
 de procedure om een visum te bekomen / de verplichte inburgeringscursus van 3 maanden
 als men zo euforisch doet over de samenwerking met EU, waarom handhaaft men dan zovele
belemmerende factoren?
 men zou via campagnes het breder publiek vaker moeten beroeren (ouders / jongeren) om het
imago van EU als partner in educatieve ontwikkelingskansen in een beter daglicht te stellen.

Scholierenkoepels (VSK) en studentenorganisaties (hogescholen/universiteiten) die getuigenissen van
internationalisering organiseren.

Pedagogische begeleidingsdiensten binnen de koepelorganisaties zouden als informanten
ondersteuning en begeleiding kunnen bieden bij het opstellen van het indieningsdossier. Er wordt erg
in twijfel getrokken of men de vereiste expertise in deze kringen wel heeft en men ziet de bikkelharde
concurrentie tussen de onderwijskoepels eerder als een hinderlijk obstakel.
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Voor het DEPOV wordt voornamelijk de signaalfunctie als een belangrijke opdracht (portaalsite)
gezien – centraal infopunt.

De VLA / EU parlementsleden (geen Vlaamse vertegenwoordiger in de EU Commissie Onderwijs)
kunnen knelpunten aankaarten en bemiddelen. VLA zou in EU moeten meepraten over onderwerpen
als de Erasmusbeurzen en internationalisering.
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5. AFSLUITING
De twee observatoren geven kort enkele beschouwingen bij de dag: wat viel hen op? Wat hebben ze
geleerd? Wat nemen ze mee als inspiratie voor hun eigen denken en handelen? Welke toekomst zien
ze voor EPOS? Pieter Tratsaert sluit de dag af.

5.1 Observator Geneviève Cochez
Wat me in het begin opviel is dat ik normaal 95% van de mensen ken, nu kende ik hier bijna niemand
toen ik toekwam. Dat is alvast iets positiefs naar vandaag. Ik heb vandaag geleerd om buiten de enge
wereld van het hoger onderwijs en de internationalisering te kijken.

Omwille van die diversiteit leek het aanvankelijk moeilijk om het debat aan te gaan. Maar er is veel
goeds uit de debatten gekomen, er zijn veel goede gesprekken geweest.

De constante doorheen de gesprekken was dat
EPOS een grote ambitie heeft en impactvol wilt
zijn, maar dat de middelen wel beperkt zijn,
zowel financieel als qua mensen.

Maar toch sta ik volledig achter de missie en de
strategische doelstellingen! Ik kan bijvoorbeeld
alleen maar toejuichen dat EPOS een publiek
referentiepunt wilt zijn voor mobiliteit en
internationalisering! Meer krachtenbundeling en
afstemming binnen het Hoger Onderwijs is nodig, zowel onderling (we stellen allemaal dezelfde vraag)
als tussen de verschillende spelers.

De input van vandaag zal hopelijk helpen om structuur op te bouwen. Komen er nog dergelijke
momenten met de stakeholders?

Ik hou heel veel van het oude EPOS, maar ik kijk ook uit naar het nieuwe EPOS.

Wat neem ik mee?
- Vernieuwd enthousiasme.
- Naar mijn eigen instelling: dat wij naar EPOS toe misschien ook georganiseerder en eenduidiger
kunnen communiceren.
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Vraag van Stef van Levuur: ben je iets met je nieuwe contacten van vandaag?
We werken al sector-overschrijdend, maar er zijn nog mogelijkheden. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Het
Perspectief met internationalisering bezig is.

5.2 Observator Jens Vermeersch
Is het toeval dat het twee historici zijn die observator zijn?

Ik ben blij met de crash course in Europees beleid van deze ochtend. Het is jammer dat Eurosceptici
een steeds belangrijkere stem krijgen. Het zou helpen mocht iedereen de positieve impact van Europa
op ons dagelijks beleid kennen.

Verder heb ik heb zeer veel nieuwe ideeën gehoord! EPOS zal overdonderd worden met informatie.
Belangrijk om te onthouden voor EPOS is sowieso om in de toekomst eenduidig te communiceren. Het
herwerken van de website is zeker 1 de topprioriteiten.

EPOS speelt ook een rol bij het bepalen van het volgende programma na E+ en bij het helpen van
organisaties om hun stem te laten gelden op dat vlak.

Deze dag organiseren was een zeer goed initiatief! Het is belangrijk om elkaar (alle stakeholders van
EPOS) te leren kennen op een informele manier. En over de sectoren samenwerken, is ook één van de
objectieven van E+ is.

Ik zie voor EPOS een rooskleurige én uitdagende toekomst. Als de ambitie is om het speerpunt van
het internationaliseren van het onderwijs in Vlaanderen te worden en mensen te begeleiden van hun
prille jeugd tot 99 jaar, dan is het belangrijk daar nu aan te beginnen aan bouwen. En vandaag
hebben we de eerste bouwsteen gelegd. Ik kijk alvast uit naar een stevig bouwwerk! Veel succes!
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5.3 Slotbeschouwing en bedanking door Pieter Tratsaert
Eerst en vooral wil ik een warm applaus vragen voor de medewerkers van EPOS!! [lang applaus].
Want ik ben in september vorig jaar binnengewandeld bij EPOS met de woorden “Het kan anders!”.
De medewerkers zijn ook vandaag met ‘mijn grillen’ meegegaan en hebben aandachtig geluisterd naar
iedereen.

De komende maanden gaan we met het team hard aan de slag met jullie feedback, naast ons gewone
werk. We gaan het huidige werk combineren met dat van morgen. Daarbij zullen we veel contact
blijven houden met andere partijen op het terrein om te zien hoe we elkaar in onze ambitie kunnen
versterken? We gaan in heel dit proces ook regelmatig terugkoppelen naar jullie, misschien niet altijd
in zo’n grote groep.

We zullen waarschijnlijk niet al jullie verwachtingen kunnen inlossen… of we moeten een heel trits
nieuwe vacatures openstellen [lacht]. We gaan een stappenplan opmaken om alles uit te rollen. Voor
2016 staat er alvast een nieuwe website op de
planning. En in september van dit jaar gaan we een
Vlaamse E+-website lanceren waarop we alle acties
bundelen, niet alleen die van EPOS, maar in
samenwerking met Jint en EU Sport Link.

Ik eindig graag met een citaat van Erasmus: zolang de
pot op het vuur staat, leeft de vriendschap. Met andere
woorden: als er geld of samenwerking is, dan praten
we met elkaar. Maar ik draai dat om.
Zolang er vriendschap is, zal de pot op het vuur staan. We nodigen jullie dan ook uit voor de receptie.

Van harte bedankt voor jullie aanwezigheid, actieve deelname en input!

The End
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BIJLAGE 1

EPOS: nieuwe missie en strategie
Pieter Tratsaert
Directeur EPOS

#epos2016

22 miljoen €
EU en Vlaams

2015
20 miljoen €
naar projecten

3,6€ per Vlaming

VL + EU
#epos2016
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113 projecten

+5.000
studenten HO

KA1
2014

1.750
personeelsleden

139 leerlingen
#epos2016

20 School 2 School
(5 Vl – 620.500 €)

18 reserve
projecten (VL)

KA2
2014

17
partnerschappen
(VL)

26 in 27
partnerschappen
(nt-Vl ; 972.850€)
#epos2016
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Duizenden

Gedecentraliseerd fondsen voor Vlaanderen
35.000

29.481,40

30.000
26.239,19

25.000

23.125,82
20.141,57

20.000
17.273,42
15.865,20 16.095,96
14.295,77 14.550,76

15.000

10.177,43

11.092,35

11.639,72 11.997,57

12.597,79

10.000

5.000

0
LLP 2007 LLP 2008 LLP 2009 LLP 2010 LLP 2011 LLP 2012 LLP 2013 E+ 2014 E+ 2015 E+ 2016* E+ 2017* E+ 2018* E+ 2019* E+ 2020*

• Vanaf 2016 wordt uitgegaan van 1% van het totale E+ budget
• Totaal geschat E+ budget (gedecentraliseerd) voor Vlaanderen (‘14-’20): 148.222.550,83€

#epos2016

+16 miljoen EU

20
miljoen €
+2 miljoen Vl
mobiliteit HO

1,6 miljoen International
Credit Mobility
(265 mobiliteiten)

#epos2016
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Buurklassen

#epos2016

#epos2016
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#epos2016

Hilde Crevits (@crevits)
16/01/15 16:32
Europees Label vr Innovatief Talenonderwijs vr Vl
Gemeenschapscomm. vh Brussels H. Gewest. @SvetBolshakova
#proficiat pic.twitter.com/zoBb0sRIhB

#epos2016
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#epos2016

Europass CV

Europass Taalpaspoort

Europass Mobiliteit

European Skills Passport
#epos2016
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Win EVC

ZOCO

#epos2016

EPOS maximaliseert internationalisering en mobiliteit in onderwijs
en vorming met als doel het versterken van Europees burgerschap
en het ontwikkelen van (sleutel)competenties van lerenden.
Epos versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt via
projectwerking.
Voor de uitvoering van deze opdrachten zijn de Europese en
Vlaamse beleidsagenda’s richtinggevend.
EPOS richt zich op alle organisaties actief in onderwijs en vorming
en op de lerenden.
EPOS neemt de rol op van inspirator, verbinder, facilitator en
ondersteuner van netwerken en partnerschappen, met bijzondere
aandacht voor studentenmobiliteit.
#epos2016
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Strategische doelstelling

EPOS draagt actief bij tot meer en betere
mobiliteit van lerenden. Jaar na jaar neemt het
aantal mobiliteiten en de kwaliteit ervan toe.

#epos2016

Strategische doelstelling
EPOS stimuleert, ondersteunt en waardeert de
ontwikkeling en implementatie van een
internationaliseringsstrategie bij organisaties
actief in onderwijs en vorming.
Daarbij beogen we impact van deze strategie op
de betrokken organisaties en sector.

#epos2016
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Strategische doelstelling
EPOS is een erkende bron van kennis/input voor
het Vlaamse en Europese beleid op haar
domein.
Goede praktijken vinden hun weg naar Vlaams
en Europees beleid.

#epos2016

Strategische doelstelling
Via EPOS zijn er beleidsprioritaire
partnerschappen op het vlak van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt.
Deze partnerschappen spelen in op de Europese
en Vlaamse beleidsagenda’s en de resultaten
ervan stromen terug naar het beleid.

#epos2016
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Strategische doelstelling
EPOS is een knooppunt van kennis, informatie
en communicatie m.b.t. internationalisering,
mobiliteit en netwerking.
EPOS is een publiek referentiepunt voor
mobiliteit en internationalisering.

#epos2016

Streven naar impact
• MACRO
– Samenleving/maatschappij (maatschappelijk en economisch)

• MESO
– Instelling/sector

• MICRO
– Individu

#epos2016
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#epos2016

#epos2016
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Bijlage 2
De Europese Unie en Onderwijs

#epos2016

De Impact van de Europese Unie
op het Vlaamse onderwijsbeleid
EPOS stakeholder forum
08/05/2015

#epos2016

Julie Bynens
Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering binnen de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de EU
Jelle Reynaert
Vlaams attaché voor onderwijs en vorming binnen de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de EU
E-mail: jelle.reynaert@ond.vlaanderen.be
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De impact van Europa vergroot…
• “Meer dan 75%” van onze
nationale wetgeving vindt haar
oorsprong in Europa (algemeen)
• EU heeft slechts
“ondersteunende rol” t.a.v.
onderwijs en vorming
• Toch wordt de impact van Europa
op ons Vlaams onderwijsbeleid
onderschat

#epos2016

Europa 2020

∗ Strategie Europa 2020
∗ Groeistrategie voor de EU voor de komende 10 jaar
∗ EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in
een veranderende wereld
∗ Europa 2020 bestaat uit 5 Headline Targets waarvan 1 dubbele
met betrekking tot onderwijs:
∗ terugdringen aantal voortijdige schoolverlaters tot maximaal 10%
(doelstelling BE: 9,5% - VL: 5,2%)
∗ verhogen aantal diploma’s tertiair onderwijs tot minimaal 40%
(doelstelling BE: 47% - VL: 47%)

#epos2016

13

2/06/2015

Europa 2020
Early school leaving

Tertiary educational attainment

#epos2016

Europees Semester
• Europees Semester
•
•
•

Kader voor economische afstemming tussen lidstaten, oa. met
oog op implementatie van Europa 2020
Onderwijs in Jaarlijkse Groeianalyse, landenrapporten,
landenspecifieke aanbevelingen,…
Voorbeelden uit het BE landenrapport (februari 2015):
• Aantal afgestudeerden in STEM-richtingen laag
• Onderwijsinfrastructuur heeft een grote achterstand
• “Skills mismatch” en oververtegenwoordiging jongere werklozen
met migratieachtergrond (ook link met PISA en verschillen in
basisvaardigheden)
• Te weinig ervaren en gemotiveerde leerkrachten in uitdagende
scholen. Meer aandacht voor multiculturele onderwijspopulatie
in lerarenopleiding
• Grote regionale verschillen in voortijdig schoolverlaten
• …

#epos2016
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Strategische raamwerk voor EU
samenwerking inzake onderwijs en
vorming 2020
• 4 pijlers:
 Levenslang leren en mobiliteit realiteit
maken
 Kwaliteit en efficiëntie van onderwijs
verbeteren
 Gelijke kansen, sociale cohesie en
actief burgerschap promoten
 Creativiteit en innovatie aanwakkeren
(incl ondernemerschap)
#epos2016

Strategische raamwerk voor EU
samenwerking inzake onderwijs en
vorming 2020
• Europese benchmarks:
 Min. 95% kinderen in kleuteronderwijs
 “Low achievers” in lezen, wiskunde en wetenschappen onder 15%
terugdringen
 Minder dan 10% vroegtijdige schoolverlaters
 Minstens 40% jongeren met diploma tertiair onderwijs
 15% volwassenen in levenslang leren
 Mobiliteit
∗ 20% in hoger onderwijs
∗ 6% beroepsonderwijs
 Inzetbaarheid arbeidsmarkt: 82% afgestudeerden met baan

#epos2016

15

2/06/2015

Strategische raamwerk voor EU
samenwerking inzake onderwijs en
vorming 2020

#epos2016

Enkele voorbeelden uit het recente
verleden
Instrumenten
– Europees Kwalificatieraamwerk (EKK)
– Raamwerk voor sleutelcompetenties

Programma’s
– Erasmus+
– Europees Sociaal Fonds

Beleid
– Erkenning niet-formeel en informeel leren, modernisering hoger
onderwijs, voortijdig schoolverlaten, kwaliteitsborging,
geletterdheid, digitaal en online leren, lerarenopleiding, …
#epos2016

16

2/06/2015

EU Raad onderwijs van 18/5
Agenda:
• Raadsconclusies over het belang van kleuter- en lager
onderwijs voor de ontwikkeling van creativiteit, innovatie
en digitale competenties
• Beleidsdebat over de herziening van het strategisch
raamwerk voor Europese samenwerking inzake onderwijs
en vorming 2020
• Opvolging ministeriële vergadering Parijs over de rol van
onderwijs in de strijd tegen radicalisering

#epos2016

#epos2016

17

2/06/2015

EPOS
Stakeholder Forum
8 May 2015
Filip Van Depoele
European Commission
DG EAC

Date: in 12 pts

 WHY?
WHY
care about education and training
 HOW?
at EU
level?
 WHAT?
 WHEN?

Education
and Culture

Date: in 12 pts
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WHY CARE ABOUT E&T ?
• Education crucial for personal development and
economic growth, employment and innovation
Yet:
•
•
•
•
•
•
•

5.7 million unemployed young people
2 million unfilled vacancies
20% of 15 year olds lack basic literacy skills
Constant rapid change: technology, competition for talent
20% of adults have very low skills
12% early school leavers
Skills mismatches
Date: in 12 pts

WHY CARE ABOUT E&T ?
Gradual development of EU policy objectives
For example:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tackle early school leaving/low performance
Labour market relevance
Modernisation of Higher Education
Promote lifelong learning
Inclusive education
Basic Skills
Teacher training
Attractiveness of VET
…….

Date: in 12 pts
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 WHY?

How

 HOW?
to achieve those policy
objectives?
 WHAT?
 WHEN?

Education
and Culture

Date: in 12 pts

What is the role of the EU?
• EU supporting MS to reform and modernise education and
training systems
Through:
•
•
•
•

Europe 2020 => country specific recommendations
Open Method of Coordination (exhange of good practice)
Evidence based policy (studies, surveys)
Financial instruments
• Structural Funds
• European Fund for Strategic Investment
• Erasmus+
Date: in 12 pts
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 WHY?
 HOW?
Why
Erasmus+
 WHAT?
 WHEN?
Date: in 12 pts

Education
and Culture

ERASMUS+
A SIMPLER, INTEGRATED PROGRAMME
2007-2013

2014-2020

Learning
Mobility

Erasmus
Grundtvig

Leonardo

Comenius
Erasmus
Mundus

Youth in Action

Tempus

Cooperation

Jean
Monnet
Sport

Alfa

Edulink

Erasmus+

Policy
support

PCICFHE

Date: in 12 pts
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CHANGES
• Single programme covering all educational sectors
as well as the youth sector

 WHY?

• Stronger links between policy & programme

 HOW?
• Innovative financial
instruments
• Stronger emphasis on cross-sectorality

 WHAT?

• Greater links with world of work

 WHEN?

• International dimension
• Simplifications

Education
and Culture

Date: in 12 pts

GREATER IMPACT
• Making education, training and youth
 WHY?
systems more relevant
 HOW?
• Impact on 3 levels:
– Skills of individuals
 WHAT?
– Institutions & organisations

 WHEN?

– Education, training & youth systems
Education
and Culture

Date: in 12 pts
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 WHY?
 HOW?
HOW?
Is it working
 WHAT?
 WHEN?

Education
and Culture

Date: in 12 pts

Education, training & youth
key actions

LEARNING MOBILITY OF
INDIVIDUALS
At least 63%

COOPERATION FOR
INNOVATION
At least 28%

SUPPORT FOR POLICY
REFORM
4.2%

Date: in 12 pts
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 WHY?
HOW?
Role of
EPOS
 WHAT?
 WHEN?

Education
and Culture

Date: in 12 pts

National Agencies playing
a key role

Commission relying more
and more on NA
•

Communication on all aspects of
the programme

•

Linking policy programme

•

Promoting internationalisation

•

Fostering cross sectoral
cooperation

•

Ensure Impacting

#epos2016
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#epos2016

Questions ?
FOR MORE INFORMATION VISIT:

ec.europa.eu/erasmus-plus
OR FIND US ON SOCIAL MEDIA:

Twitter: #ErasmusPlus
Facebook: Erasmus+

#epos2016

PHOTOS: ©SHUTTERSTOCK
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Bijlage 3
Inleiding op de namiddagsessie
Pieter Tratsaert - Directeur EPOS

#epos2016

Korte inleiding op namiddagsessie
• Samen de missie van EPOS realiseren : de waarde
van samenwerking voor EPOS
• Wat verwacht u van ons? De rollen die we in de
toekomst willen opnemen:
–
–
–
–
–
–

Ondersteunen en begeleiden
Impact realiseren
Communiceren, dissemineren en valoriseren
Analyseren en onderzoeken
Beheren van projecten
Signaleren

#epos2016
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