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“Een bestemming is geen plaats, 
maar een nieuwe manier om 
naar de dingen te kijken1” 
 
We leven in een maatschappij die steeds diverser en complexer wordt. 

Om mee te kunnen in een samenleving die razendsnel evolueert, is het 

belangrijk dat je met een open geest in het leven staat, flexibel bent en 

levenslang blijft leren. 

Internationale ervaring en contacten zijn een uitstekend middel om met 

die uitdagingen om te gaan. Het Erasmus+-programma biedt mensen 

van alle leeftijden uit alle onderwijs- en opleidingssectoren de kans om 

kennis en ervaring op te doen bij organisaties en instellingen in het 

buitenland, en om deze kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Op 

die manier zorgt het programma niet alleen voor de persoonlijke verrijking 

van de deelnemers, maar levert het ook een bijdrage aan gelijke kansen, 

economische groei, werkgelegenheid en inclusie in Europa.

Dat het programma vruchten afwerpt, bewijst onder andere het verhaal van 

Anna Maria2, een 19-jarige hogeschoolstudente in de richting internationaal 

ondernemen. Toen ze vorig jaar het zevende jaar secundair onderwijs 

business support volgde, was ze er vast van overtuigd dat dat haar laatste 

jaar zou worden. Maar dat was buiten Erasmus+ gerekend. Drie weken stage 

in Sevilla in het secundair onderwijs volstonden om haar te doen beseffen 

dat studeren in het hoger onderwijs ook voor haar was weggelegd. 

Net als zij zijn er nog duizenden andere leerlingen en studenten die elk 

jaar via Erasmus+ in het buitenland stage kunnen lopen of studeren.  

Ook leerkrachten en andere (onderwijs)professionals kunnen een interna-

tionale samenwerking aangaan via Erasmus+ om zo hun kennis,  

vaardig heden en competenties uit te breiden. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn collega’s bij Epos te 

danken: zij die de uitvoering van het Erasmus+-programma in Vlaanderen 

faciliteren en zich dag in dag uit inzetten om jullie projecten en acties de 

nodige ondersteuning te bieden. Samen met jullie dragen ze zo bij aan 

vernieuwing en een betere kwaliteit van onderwijs en vorming. 

In dit rapport hebben we alle gegevens gebundeld over onze werking 

binnen het programma Erasmus+ Onderwijs en Opleiding in Vlaanderen 

voor de periode 2014-2018. Veel cijfers, want het is onze taak om te 

monitoren en te rapporteren. Daarnaast kan je in dit jaarboek ook lezen 

hoe de deelnemers aan de projecten – wat hun bestemming ook was 

– op een nieuwe manier naar dingen zijn gaan kijken …

We wensen je veel leesplezier!

Jill Peiffer

Directeur Epos

3

1 Henry Miller
2 www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/09/ nieuw-record-

vlaamse-erasmusstudenten-ook-almaar-meer-
jongeren/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/09/nieuw-record-vlaamse-erasmusstudenten-ook-almaar-meer-jongeren/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/09/nieuw-record-vlaamse-erasmusstudenten-ook-almaar-meer-jongeren/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/09/nieuw-record-vlaamse-erasmusstudenten-ook-almaar-meer-jongeren/
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos vzw stimuleert en ondersteunt samenwerking, interna-

tionalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos vzw staat in 

voor de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale 

programma’s en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en 

levenslang leren. Dit houdt het Erasmus+-programma in dat loopt 

van 2014 tot 2020. Daarnaast beschikt Epos vzw over een aantal 

Vlaamse mobiliteitsprogramma’s.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen naar kwaliteitsvolle projecten en internationaliserings-

initiatieven die een toegevoegde waarde creëren voor de individuele 

groei van de deelnemers en de organisaties. 

De missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen voor de 

periode 2014-2020:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming.

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie.

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen.

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.
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In haar werking houdt Epos rekening met de volgende criteria bij het 

kiezen van de activiteiten waarop financieel wordt ingezet:

• De vier inhoudelijke prioriteiten die Epos heeft geselecteerd voor de 

periode 2018-2020: talen, STEM, sociale inclusie en opleiders;

• De vier operationele prioriteiten die Epos naar voren heeft gescho-

ven voor de periode 2018-2020: data-analyse, toegankelijkheid van 

het Erasmus+-programma, klantgerichtheid, interne betrokkenheid;

• De verwachtingen van de Europese Commissie omtrent de 

initiatieven rond rolmodellen, Europees Jaar Cultureel Erfgoed, enz.;

• De resultaten van de voorgaande call(s), zoals onderbesteding in 

een bepaald domein of doelgroep, enz.;

• Samenwerkingsopportuniteiten o.a. met andere nationale 

agentschappen;

• Kansen voor nieuwkomers in het Erasmus+-programma;

• Evenwichten respecteren, zoals geografische balans, tussen 

kernacties, domeinen, enz.;

• De beschikbare budgetten voor het financieren van de activiteiten;

• Het Vlaamse en Europese beleid.

Erasmus+, Europese  
en Vlaamse initiatieven

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, 

opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Door middel van 

onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport tracht Erasmus+ een 

bijdrage te leveren aan de aanpak van sociaaleconomische 

veranderingen, werkgelegenheid, sociale integratie en andere 

belangrijke uitdagingen waarmee Europa tot het einde van het 

decennium zal worden geconfronteerd3. 

Binnen het Erasmus+-programma vervult Epos een aantal rollen:

• Als Nationaal Agentschap voor onderwijs en opleiding:  

het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor mobili-

teit en strategische partnerschappen, met bijzondere aandacht voor 

monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking met het Vlaams 

beleid; en dit voor de 4 domeinen, schoolonderwijs, beroepsonder-

wijs en -opleiding, hoger onderwijs en volwasseneneducatie

STEM is één van de vier inhoudelijke 
projecten die Epos heeft geselecteerd  

voor de periode 2018-2020.
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• Als ondersteuningsdienst van eTwinning3 en EPALE4 in Vlaanderen: 

de promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een 

helpdeskfunctie van de ter beschikking gestelde Europese tools;

• Als coördinatiecentrum voor Euroguidance5 en Europass6: de 

promotie en ontsluiting van deze Europese instrumenten naar de 

beoogde eindgebruikers en bijdragen tot de transnationale 

samenwerking (in relatie tot het Vlaams beleid).

In het kader van het bevorderen van de internationale mobiliteit van 

lerenden en professionelen in onderwijs en opleiding en 

transnationale samenwerking, beheert Epos ook een aantal Vlaamse 

Fondsen:

• Buurklassen maakt bilaterale klasuitwisselingen (in het 

leerplichtonderwijs) mogelijk met scholen in onze buurlanden.

• Erasmus Belgica bevordert de uitwisseling van studenten hoger 

onderwijs tussen de gemeenschappen in België.

• Intercommunautaire uitwisseling bevordert mobiliteit binnen België 

voor toekomstige leerkrachten.

Epos coördineert in Vlaanderen ook de werking in het kader van het 

Europees Talenlabel en de Europese Dag van de Talen.

Aangezien onderwijs en vorming een gemeenschapsbevoegdheid zijn, 

hebben ook de Federatie Wallonië-Brussel (AEF-Europe) en de 

Duitstalige Gemeenschap (Jugenbüro) een nationaal agentschap 

voor het luik onderwijs en opleiding in Erasmus+. JINT is het 

nationaal agentschap in Vlaanderen voor jeugd. EU Sportlink is 

verantwoordelijk voor het onderdeel Sport in Erasmus+ in Vlaanderen. 

BIJ is de Franstalige tegenhanger voor het luik jeugd in Erasmus+. 

Jugenbüro is bevoegd voor zowel onderwijs, opleiding als jeugd. 

3 www.etwinning.be/
4 ec.europa.eu/epale/nl
5 www.euroguidance-vlaanderen.be/
6 www.europass-vlaanderen.be

Epos fungeert in Vlaanderen als 
ondersteuningsdienst van eTwinning  

en EPALE.

https://www.etwinning.be/
https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
http://www.europass-vlaanderen.be
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Bestuursorganen van de vzw7

De raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw bestaan 

uit vertegenwoordigers van de stichtende leden van het departement 

Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, VDAB en Syntra 

Vlaanderen.

De algemene vergadering werd uitgebreid met adviserende leden 

vanuit het Vlaamse agentschap voor jeugd JINT, Socius, en het 

agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, 

kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS). 

In het kader van Erasmus+ oefent de Nationale Autoriteit een 

controlefunctie uit op de activiteiten die zich afspelen binnen het 

nationaal agentschap in Epos en rapporteert zij aan de Europese 

Commissie. De Nationale Autoriteit is waarnemend lid van de raad 

van bestuur en de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur van de vzw is in handen van de directeur. 

De werking van Epos wordt gefinancierd door de Europese 

Commissie en de stichtende leden van de vzw.

7 Actueel overzicht via zie  
www.epos-vlaanderen.be/nl/epos/bestuur 
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De medewerkers8 

Alle medewerkers van de vzw zijn verbonden aan één van de drie 

stichtende leden, met name het departement Onderwijs en Vorming, 

VDAB en Syntra Vlaanderen. De drie organisaties werken volgens de 

richtlijnen van het Vlaamse Personeelsstatuut (of VPS).

Per 31 december 2018 ziet het Epos-team er als volgt uit: 

• Veertien medewerkers zijn verbonden aan de projectlevenscycli van 

Erasmus+ en Vlaamse fondsen in de teams samenwerking en 

internationalisering en Vlaamse en Europese fondsen.

• eTwinning kan rekenen op drie medewerkers; EPALE, Europass en 

Euroguidance elk op één medewerker.

• Daarnaast zijn er nog ondersteunende diensten voor de vzw, zoals 

communicatie met twee medewerkers, financiën en secretariaat 

met vijf medewerkers, ICT met één medewerker, en een 

stafmedewerker ter ondersteuning van de directeur en de vzw.

Dat geeft een totaal van 30 medewerkers wat overeenkomt met 28,3 

voltijdse equivalenten. Drie medewerkers zijn verbonden aan VDAB en 

één medewerker aan Syntra Vlaanderen. De overige 26 medewerkers 

vallen onder het departement Onderwijs en Vorming.

Vier medewerkers zijn gedetacheerde leerkrachten. 57% van de 

medewerkers zijn vrouwen en 43% zijn mannen. De gemiddelde 

leeftijd op het agentschap is 46 jaar.

8 Actueel overzicht van de personeelsleden via 
www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie Epos-team (5 juni 2018 in Brugge).

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie




Erasmus+ 
mobiliteiten en 
partnerschappen
Feiten en cijfers voor de oproep 2018

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen  
voor de oproep 2018? 

Mobiliteit in het domein beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en 

KA116) neemt de meeste aanvragen voor haar rekening. KA116 

betreft organisaties die een VET-charter9 hebben aangevraagd én 

ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een charter dient een 

organisatie aan te tonen dat ze de nodige ervaring heeft in KA102. 

Deze mogelijkheid bestaat sinds 2015.

Een organisatie die geen charter heeft of nog niet in aanmerking 

komt voor een charter kan via KA102 middelen aanvragen, op 

voorwaarde dat ze door de administratieve en kwalitatieve selectie 

geraakt. De score van de geslaagde projecten bepaalt dan de 

rangschikking en dus de kans op financiering.

De aanvragen die worden ingediend in schoolonderwijs en 

volwasseneneducatie verlopen eveneens via een administratieve en 

kwalitatieve selectieprocedure. De rangschikking op basis van de 

score bepaalt of een aanvraag geslaagd is en dus financierbaar.

Instellingen hoger onderwijs worden volgens een ander mechanisme 

gefinancierd. Om deel te kunnen nemen aan Erasmus+ moeten alle 

instellingen een Erasmus Handvest voor Hoger Onderwijs10 aanvragen 

bij de Europese Commissie. Enkel de organisaties die zo’n handvest 

krijgen, kunnen aanspraak maken op Erasmus+-middelen. 

13

9 www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/
beroepsonderwijs-en-opleiding 

 VET = Vocational Education and Training 
(beroepsonderwijs en -opleiding)

10 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/beroepsonderwijs-en-opleiding 
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/beroepsonderwijs-en-opleiding 
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24 
Volwasseneneducatie (KA104) 51 

Schoolonderwijs (KA101)

46 
Beroepsonderwijs

en -opleiding (KA102)

15 
Beroepsonderwijs en -opleiding voor charterhouders (KA116)

25 
Hoger onderwijs programmalanden 
(KA103)

18 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107)

Aantal KA2-aanvragen in 2018

8 
Strategische partnerschappen in 
volwasseneneducatie (KA204)

26
Strategische partnerschappen in 

schoolonderwijs (KA201)

17 
Partnerschappen voor 

schooluitwisseling (KA229)

15 
Strategische partner schappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding
(KA202)

13 
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)

Aantal KA1-aanvragen in 2018
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In Vlaanderen hebben enkel de door de Vlaamse overheid11 erkende 

instellingen hoger onderwijs recht op het handvest. 

Voor aanvragen gericht op mobiliteiten binnen de programmalanden12 

(KA103) volstaat de aanvraag en volgt er geen kwalitatieve selectie 

aangezien het handvest de kwaliteit borgt, net zoals bij de 

charterhouders in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (KA 

116). 

Voor aanvragen van mobiliteiten met partnerlanden13 (KA107) moet 

de organisatie niet alleen over het handvest beschikken, maar 

doorloopt de aanvraag ook een administratieve en kwalitatieve 

selectie. Enkel geslaagde projecten krijgen financiering mits hun 

plaats in de rangschikking op basis van de score dit toelaat. De 

samenwerking met partnerlanden is mogelijk sinds 2015.

In 2018 werden er 179 KA1-aanvragen ingediend. Sinds de start van 

Erasmus+ heeft Epos 888 KA1-aanvragen ontvangen, of circa 178 

per oproepjaar.

De aanvragen voor strategische partnerschappen (KA2) situeren zich 

vooral in het domein schoolonderwijs14 met ruim de helft van het 

totale aantal aanvragen in 2018. 

Bij KA2-aanvragen bepalen de prioriteit(en) en het onderwerp waarop 

het partnerschap voornamelijk impact zal hebben het domein. Bij KA1 

bepaalt het type organisatie van de aanvrager in welk domein de 

aanvraag zich bevindt. 

Zo kan een universiteit enkel mobiliteiten (KA1) aanvragen via KA103 

en KA107 omdat dit de twee acties zijn voor hoger onderwijs in KA1.

Diezelfde universiteit kan wel een project indienen in het domein 

schoolonderwijs bij strategische partnerschappen (KA2) indien de 

prioriteit(en) en het onderwerp van het project zich situeren in het 

domein schoolonderwijs. 

Schoolonderwijs in kernactie 2 bestaat uit twee soorten 

partnerschappen. Enerzijds zijn er de partnerschappen gericht op 

innovatie en de ontwikkeling van intellectuele output(s). Anderzijds 

11 Voor meer informatie zie  
www.hogeronderwijsregister.be/instellingen 

12 EU-landen en niet-EU-landen waar een nationaal 
agentschap is gevestigd en die ten volle aan het 
Erasmus+-programma deelnemen. De lijst met 
Erasmus+-programmalanden staat in deel A van 
deze gids onder “Wie kan deelnemen aan het 
Erasmus+-programma?”.

 ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/
erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-
guide-2019_nl.pdf 

13 De landen die niet ten volle deelnemen aan het 
Erasmus+-programma, maar die als partner of 
aanvrager bij bepaalde programma-acties 
betrokken kunnen zijn. De lijst met Erasmus+-
partnerlanden staat in deel A van deze gids 
onder “Wie kan deelnemen aan het Erasmus+-
programma?”.

 ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/
erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-
guide-2019_nl.pdf

14 Schoolonderwijs in KA2 heeft twee codes: KA201 
voor klassieke strategische partnerschappen en 
KA229 voor partnerschappen die uitsluitend uit 
scholen bestaan en ook gericht zijn op fysieke 
uitwisseling.

https://www.hogeronderwijsregister.be/instellingen
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
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zijn er de partnerschappen gericht op de uitwisseling van goede 

praktijken.

Naast deze twee soorten heb je ook nog ‘school exchange’ 

partnerschappen. Dit zijn uitwisselingsprojecten waarvoor enkel 

scholen in aanmerking komen. De aanvragen zijn eenvoudiger en de 

budgetten zijn beperkter. 

In 2018 werden er 79 KA2-aanvragen ingediend. Worden alle 

aanvragen sinds 2014 meegerekend, dan gaat het over 431  

KA2-aanvragen.

Voor KA1 en KA2 samen heeft Epos 258 aanvragen ontvangen in 

2018. 

Het totale aantal KA1- en KA2-aanvragen sinds de start van 

Erasmus+ bedraagt 1319.
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Hoeveel budget werd er bij Epos aangevraagd in 2018? 

Voor alle KA1-aanvragen samen (excl. mobiliteiten hoger onderwijs 

programmalanden – KA103) werd er 11.240.830 euro aangevraagd. 

De aanvragen voor mobiliteiten tussen programmalanden in het 

hoger onderwijs bevatten geen bedragen, enkel het gewenste aantal 

mobiliteiten. De beschikbare Europese middelen worden aangevuld 

met een extra Vlaams budget van 500.000 euro. In functie van de 

beschikbare middelen worden de aangevraagde mobiliteiten in het 

hoger onderwijs gefinancierd. 

 

Voor alle KA2-aanvragen samen is er 18.066.825 euro aangevraagd in 

2018. Dit is een veelvoud van het beschikbare budget (cf. infra), wat 

betekent dat een aanzienlijk aantal kwaliteitsvolle projecten niet 

gefinancierd konden worden in KA2. 

 

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
partnerlanden (KA107)

Volwasseneneducatie 
(KA104)

1 537 915 3 595 222 2 375 699 3 225 516 506 478

Strategische 
partnerschappen in 

schoolonderwijs 
(KA201)

Partnerschappen  
voor  

schooluitwisseling 
(KA229)

Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Strategische 
partnerschappen in 

hoger onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschappen in 

volwasseneneducatie 
(KA204)

6 320 068 1 572 347 3 923 835 4 345 211 1 905 364

Overzicht budgetten KA1-aanvragen per domein (2018)

Overzicht budgetten KA2-aanvragen per domein (2018)
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Aantal kwaliteitsvolle KA1-aanvragen

Volwasseneneducatie (KA104)

Hoger onderwijs partnerlanden (KA107)

Hoger onderwijs programmalanden 
(KA103)

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

Beroepsonderwijs en -opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Schoolonderwijs (KA101)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

16

12

25

15

43

39

Kwaliteitsvolle KA1-aanvragen versus aantal KA1-aanvragen

Volwasseneneducatie (KA104)

Hoger onderwijs partnerlanden (KA107) 

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

Schoolonderwijs (KA101)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

67%

67%

93%

76%



19

Hoeveel projecten hebben de kwaliteitsdrempel 
gehaald in 2018? 

Om te slagen moet een project twee grote hordes over.

In eerste instantie wordt het project op administratieve juistheid en 

volledigheid gecontroleerd. Zo wordt een aanvraag die te laat werd 

ingediend administratief niet aanvaard en struikelt het hier al.

Projecten die administratief in orde zijn, worden ontvankelijk 

verklaard voor de kwalitatieve beoordeling. Per project worden twee 

externe experten15 geselecteerd die het project onderzoeken op 

criteria zoals relevantie, kwaliteit, haalbaarheid, enz. De experten 

bepalen de kwaliteitsscore van het projectvoorstel.

Een project maakt kans op financiering wanneer het een totale score 

behaalt van minimum 60% en geen tekorten heeft op de deelscores. 

Een kwaliteitsvol project wordt enkel gefinancierd wanneer er 

voldoende budget ter beschikking is.

Het slaagpercentage voor KA1-projecten bedraagt 84%. Dit 

percentage stijgt jaarlijks. In 2014 bedroeg de slaagkans 69%. 

Voor KA2 is de slaagkans gemiddeld 73%. Dit percentage steeg 

aanzienlijk in vergelijking met 2014 toen het slaagpercentage 19% 

bedroeg. Een vergelijking van de slaagkans over de jaren heen moet 

wel worden genuanceerd. Doorheen de jaren paste de Europese 

Commissie het opzet van de strategische partnerschappen behoorlijk 

aan om de drempel te verlagen en de slaagkansen te verbeteren. 

Deze aanpassingen manifesteren zich voornamelijk in het domein 

schoolonderwijs.

 

15 Uitzondering op de regel is KA107: daar wordt 
niet de aanvraag in zijn totaliteit beoordeeld, 
maar wordt hetzelfde land dat in alle aanvragen 
terugkeert door één expert beoordeeld. Dat heeft 
te maken met het enveloppesysteem dat hier  
van toepassing is. Elk land behoort tot een regio 
en één of meerdere regio’s behoren tot een 
enveloppe met zijn eigen financieringsregels.  
Om een degelijke beoordeling van de kwaliteit  
te garanderen is het daarom belangrijk dat de 
expert per land of regio beoordeelt. (cf. infra)
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Hoeveel middelen heeft Epos ontvangen voor de 
Erasmus+-projectfinanciering in 2018? 

Jaarlijks wijst de Europese Commissie (via het Directoraat-Generaal 

voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur of DG EAC16) een 

bedrag toe aan elk van de lidstaten. Daarin is de onderverdeling voor 

domeinen en kernacties al opgenomen. Het Europese budget dat aan 

België wordt toegekend, wordt in onderling overleg verdeeld onder de 

gemeenschappen via het intra-Belgisch overleg. DG EAC sluit dan 

een contract af met Epos als Nationaal Agentschap voor Erasmus+ 

in Vlaanderen voor de uitvoering van KA1 en KA2 in onderwijs en 

vorming in Vlaanderen.

Voor mobiliteiten tussen Erasmus+-programmalanden in het domein 

hoger onderwijs voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks in een 

cofinanciering van 500.000 euro. 

Epos beschikt over 28.904.274,01 euro voor de financiering van KA1- 

en KA2-projecten. De beschikbare middelen voor financiering van 

KA1- en KA2-projecten binnen onderwijs en vorming waren nog nooit 

zo hoog als in 2018. Ten opzichte van 2014 is het net geen 

verdubbeling: van bijna 15 miljoen euro naar net geen 29 miljoen euro. 

De beschikbare fondsen per kernactie verschillen sterk van domein 

tot domein. Het gros van de middelen gaat naar hoger onderwijs in 

kernactie 1 individuele mobiliteiten. Voor de financiering van 

strategische partnerschappen (kernactie 2), beschikt het domein 

hoger onderwijs dan weer over de minste middelen. 

Hoger onderwijs beschikt als domein over de meeste middelen omdat 

in dat domein zowel personeels- als studentenmobiliteiten worden 

gefinancierd. In de domeinen schoolonderwijs en volwassenen-

educatie kunnen uitsluitend personeelsmobiliteiten plaatsvinden.  

Het volume van mobiliteiten ligt in hoger onderwijs aanzienlijk hoger 

dan in de andere domeinen omdat de Europese Commissie die 

mobiliteiten sterk aanmoedigt en bijgevolg ook financiert. 

16 Directorate General for Education and Culture
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Ook het domein beroepsonderwijs en -opleiding krijgt meer middelen 

dan de domeinen schoolonderwijs en volwasseneneducatie. In dit 

domein zijn ook zowel personeels- als leerlingenmobiliteiten mogelijk. 

Het volume ligt lager dan in hoger onderwijs.

Voor mobiliteiten in het hoger onderwijs tussen Erasmus+-landen en 

partnerlanden (KA107) komen de middelen van andere directoraten-

generaal (DG) van de Europese Commissie. Dit budget is onder-

verdeeld in enveloppes op basis van regio’s in de wereld. Tussen de 

enveloppes kan er niet worden geschoven. 

Beschikbare middelen per KA107-enveloppe

ENI SOUTH 481.164,27

ENI EAST 362.612,54

Tunisia Window 0,00

Total Russia (ENI & PI) 210.439,54

DCI Latin America 83.597,11

DCI Asia 257.791,14

DCI Middle East 38.700,94

DCI Central Asia 72.792,98

DCI South Africa 0,00

EDF 84.539,86

West Africa Trust Fund 60.000,00

IPA 169.236,54

PI USA Canada 90.923,00

PI Asia industrialised, Australia, New Zealand 96.241,12

Enveloppes met de bijbehorende financiering voor 
mobiliteiten in het hoger onderwijs tussen Erasmus+-
landen en partnerlanden (KA107) (in euro)
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€ 1.223.175
39 projecten

Schoolonderwijs (KA101)

Aantal gefinancierde KA1-projecten en de financieringsbijdragen

€ 215.168 
16 projecten 
Volwasseneneducatie (KA104)

€ 3.328.481
43 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

€ 2.375.699
15 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
voor charterhouders (KA116)

€ 1.962.321
12 projecten 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107) 

€ 12.507.435
25 projecten 
Hoger onderwijs programmalanden  
(KA103)

Aantal gefinancierde KA2-projecten en de financieringsbijdragen

€ 2.469.942
11 projecten

Strategische partnerschappen  
in schoolonderwijs (KA201)

€ 758.603
3 projecten  
Strategische partnerschappen  
in volwasseneneducatie (KA204)

€ 1.317.723
14 projecten

Partnerschappen voor 
schooluitwisseling (KA229)

€ 1.460.724
7 projecten
Strategische partnerschappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding (KA202)

€ 1.127.614
3 projecten  
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)
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Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd in 2018  
en voor welke bedragen?

Epos heeft 150 mobiliteitsprojecten kunnen financieren in 2018 voor 

een totaalbedrag van 21.612.279 euro. Alles samen zijn er 437 

organisaties bij betrokken die 11.443 deelnemers willen uitsturen.

In 2018 heeft Epos 38 strategische partnerschappen gefinancierd 

voor een totaalbedrag van 7.134.606 euro.
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Hoeveel van het beschikbare budget wordt 
daadwerkelijk vastgelegd in projectovereenkomsten?

Het vastleggingspercentage is een percentage dat aangeeft hoeveel 

van het beschikbare budget effectief wordt toegewezen aan 

projecten nadat een aanvraag werd goedgekeurd.

Als het vastlegginspercentage hoger is dan 100% betekent dit dat er 

na budgetverschuivingen tussen de domeinen meer budget kon 

worden toegekend aan een domein dan initieel ter beschikking was. 

Epos beoogt steeds om het totale beschikbare budget ook maximaal 

in te zetten.
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115%

Vastleggingspercentage in KA1 in 2018

109%
Schoolonderwijs

(KA101)

98%
Beroepsonderwijs 

en -opleiding
(KA 102 & KA 116)

100%
Hoger onderwijs 

programmalanden (KA103)

98%
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107)

111%
Volwassenen-
educatie
(KA104)
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Vastleggingspercentage in KA2 in 2018

132%
Strategische partnerschappen in schoolonderwijs

(KA201)

70%
Partnerschappen 

voor 
schooluitwisseling

(KA229)

109%
Strategische  

partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 

-opleiding (KA202)
136%
Strategische partnerschappen in 
hoger onderwijs (KA203)

57%
Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie
(KA204)

140%

120%

100%

80%

40%

60%



30

Regionaal aandeel van de KA1-overeenkomsten voor de oproep 2018

21% 17%

29%

12%

9%
11%

Regionaal aandeel van de KA2-overeenkomsten voor de oproep 2018

25% 21%

21%

8%

11%
14%



31

In welke provincies bevinden zich de project-
coördinatoren van gefinancierde projecten in 2018?

In bijlage 2 geven de tabellen de achterliggende details met het 

overzicht van het aantal contracten per kernactie, per domein, per 

provincie en per oproepjaar.

Over alle oproepjaren heen situeren de meeste contracten voor zowel 

KA1- als KA2-projecten zich in de provincie Antwerpen (26%). Het 

aandeel van de KA1-projecten is hier net iets hoger dan van de 

KA2-projecten, met respectievelijk 27% en 23%. West-Vlaanderen 

komt op de tweede plaats met 22% van de projecten, verdeeld over 

22% voor KA1 en 23% voor KA2. 
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Feiten en cijfers 
voor gerealiseerde 
mobiliteiten in 2018
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Gender van de deelnemers per domein in kernactie 1

Schoolonderwijs
(KA101)

Beroepsonderwijs 
en -opleiding

(KA 102 & KA 116)

Hoger onderwijs 
programmalanden (KA103)

Volwasseneneducatie
(KA104)

Man Vrouw

26%

74%

49% 51%

38%

62%

26%

74%
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Schoolonderwijs (KA101)

Deelnemers per soort mobiliteit en per soort domein in kernactie 1
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0%
Job shadowing Gestructureerde cursussen 

of opleidingsevenementen in 
het buitenland

Onderwijsopdrachten

17%

82%

1%

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116)

100%
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10%

0%
Langdurige mobiliteit in 

organisaties voor 
beroepsonderwijs en 

-opleiding en/of 
bedrijven in het 

buitenland (ErasmusPro)

1%

Opleiding van personeel 
in het buitenland

6%

Onderwijs- en 
opleidingsopdrachten in 

het buitenland

1%

Stage van korte duur 
door lerenden

92%
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Hoger onderwijs programmalanden (KA103)
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Volwasseneneducatie (KA104)
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KA101

Job Shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Nederland IJsland Slovenië

Italië Portugal Spanje

Finland Nederland Frankrijk

Spanje Verenigd Koninkrijk Roemenië

Italië

KA102  
en  

KA116

Langdurige mobiliteit in 
organisaties voor 

beroepsonderwijs en 
-opleiding en/of 
bedrijven in het 

buitenland (ErasmusPro)

Stage van korte duur 
door lerenden

Opleiding van personeel 
in het buitenland

Onderwijs- en 
opleidingsopdrachten in 

het buitenland

Zweden Verenigd Koninkrijk Nederland België

Spanje Nederland Italië Nederland

Verenigd Koninkrijk Spanje Spanje Finland

Finland Frankrijk Frankrijk

Italië Duitsland Denemarken

KA103

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings- 

doeleinden

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden

Nederland Portugal Duitsland Verenigd Koninkrijk

Finland Nederland Spanje Nederland

Spanje Finland Frankrijk Spanje

Duitsland Spanje Duitsland Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Italië Frankrijk

KA104

Job shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Verenigd Koninkrijk Italië Spanje

Italië Spanje

Nederland Slovenië

Spanje Nederland

Duitsland Portugal

Bestemming per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1
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Soorten mobiliteit per domein in KA1 Gemiddelde 
duur in dagen

Schoolonderwijs (KA101) 5

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen  
in het buitenland

5

Job shadowing 4

Onderwijsopdrachten 5

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116) 18

Langdurige mobiliteit van lerenden in organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en/of bedrijven in 
het buitenland (ErasmusPro)

149

Opleiding van personeel in het buitenland 5

Stage van korte duur door lerenden 18

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 5

Hoger onderwijs programmalanden (KA103) 103

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 4

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 4

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 103

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 136

Volwasseneneducatie (KA104) 5

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 5

Job shadowing 5

Onderwijsopdrachten 11

Gemiddelde duur van een mobiliteit per domein in kernactie 1



Gemiddelde duurtijd stage van korte duur door VET-lerenden
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Gerealiseerde mobiliteiten in 2018 in het hoger onderwijs met  
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Soorten mobiliteiten in KA107
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0%
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Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaande

15%
18%

Inkomende

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaande

17%

8%

Inkomende

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden  

van/naar partnerlanden

Uitgaande

31%

11%

Gender van deelnemers per soort mobiliteit (KA107)
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partnerlanden
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partnerlanden

Uitgaande

Man Vrouw

7% 8%
10% 9%

7%
10%

3%
5%

12%

19%

4%
7%
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Studentenmobiliteit  
voor studiedoeleinden  

naar partnerlanden

Personeelsmobiliteit  
voor onderwijsdoeleinden  

naar partnerlanden

Personeelsmobiliteit  
voor opleidingsdoeleinden 

 naar partnerlanden

Rusland Oekraïne Vietnam

Australië Vietnam Rusland

Oekraïne Rusland Jordanië

Canada Tanzania Canada

Israël Hongkong Marokko

Studentenmobiliteit  
voor studiedoeleinden  

naar partnerlanden

Personeelsmobiliteit  
voor onderwijsdoeleinden  

naar partnerlanden

Personeelsmobiliteit  
voor opleidingsdoeleinden 

 naar partnerlanden

Rusland Oekraïne Oekraïne

Marokko Israël Vietnam

Oekraïne Marokko Bosnië & Herzegovina

China Nicaragua Bhutan

Chili Rusland Rusland

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van/naar partnerlanden 6

Inkomende 7

Uitgaande 6

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van/naar partnerlanden 8

Inkomende 8

Uitgaande 8

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van/naar partnerlanden 135

Inkomende 138

Uitgaande 124

Bestemming van uitgaande KA107-mobiliteiten

Land van herkomst bij inkomende KA107-mobiliteiten

Gemiddelde duur van de mobiliteit in KA107 (in dagen)
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Deelnemers  
aan het woord
VET Tracer Study17

Welke impact heeft een internationale stage in het domein 

beroepsonderwijs en -opleiding? Dat onderzocht een groep nationale 

agentschappen op initiatief van het Poolse agentschap, dat al in 

2017 een gelijkaardig onderzoek had uitgevoerd. Dankzij deze 

internationale variant krijgen we naast de nationale kijk op de impact 

ook de mogelijkheid om over de grenzen heen te vergelijken.

 

Naast Vlaanderen namen ook de volgende landen deel: Ierland, 

Letland, Luxemburg, Noord-Macedonië, Oostenrijk, Slovakije, Tsjechië 

en het Verenigd Koninkrijk. 

Via een online enquête, groepsgesprekken en individuele gesprekken 

werden kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld. De enquête 

leverde 336 bruikbare reacties op, aangevuld met resultaten uit drie 

focusgroepen (22 deelnemers) en tien individuele interviews. 

De studie wordt gepubliceerd in het kader van de VET-skills week18 

2019 en is vanaf midden oktober beschikbaar op de Epos-website. Je 

leest er naast de analyse van de Vlaamse data ook een vergelijking 

met de data uit de andere deelnemende landen. 

17 Vocational education and training tracer study
18 ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

node_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en


Quotes over de algemene ervaring
Hoe was je algemene ervaring? 

Mijn stageperiode 
was zeer leerrijk, met 

veel bezoeken aan 
boerderijen. Het was de 

beste stage die ik heb gehad. 
Alleen kunnen de mensen in 

Friesland echt niet lekker 
koken! 

Ik heb hard gewerkt, maar 
ook een heel mooie tijd 

gehad. 

Ik heb zowel professioneel als 
persoonlijk veel bijgeleerd in Tampere. Ik 
ben thuis in tranen vertrokken omdat ik 

nog nooit zo lang van huis was weggeweest. 
Aan het einde van de stage heb ik Finland 
en de verzorgingsinstelling waar ik aan de 

slag was ook in tranen verlaten. Ik onthoud de 
nieuwe dingen die ik 

heb geleerd, de vriendelij-
ke mensen die ik ontmoette, 
nieuwe vriendschappen en 
kennissen, mijn stageplaats 
en vooral dat ik dankbaar 

ben dat ik kon  
deelnemen. 

Ik wilde 
weten hoe de rol 

van butler en somme-
lier werd ingevuld in 

andere Europese landen. Ik 
had de best mogelijke 

ervaringen in het Savoy 
en het Ritz hotel in 

Londen. 
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De stage was zeer goed georganiseerd, 
zowel door mijn school als in het gastland: 
goede accommodatie en goed gezelschap. 

Het enige waar we niet op voorbereid waren, 
was het verschil in voeding en 

voedingsgewoontes.

Quotes over de thuisinstelling  
die de stage heeft georganiseerd
Wat vind je van de organisatie van je stage?

Ik vond het zeer goed 
dat de school elke 
student duidelijke 
opdrachten gaf. 

Alle aspecten van 
de stage waren perfect 
georganiseerd door de 

verantwoordelijke leraren. 
Ook de directeur was erg 
geïnteresseerd en steunde 

ons. Het kon echt niet 
beter.

Ik vond het 
fantastisch dat alle 

activiteiten die we met de 
gehandicapte volwassenen 

deden, goed waren 
voorbereid nog voor de 
eigenlijke buitenlandse 

stage. 

45



Quotes over de stage(plaats)  
in het buitenland
Hoe beviel de stageplaats je?

Al na een paar dagen 
kreeg ik echte 

verantwoordelijkheden en 
mocht ik zware machinerie 

besturen.

We leerden werken 
in compleet andere 

omstandigheden dan op 
school, want we deden soms 

buitenschilderwerk met 
toxische stoffen en we 

leerden werken met 
spuitmachines.

Ik heb in Finland nieuwe 
technieken geleerd om 
bejaarden te wassen en  

te baden.

Nederlandse 

boeren zijn veel beter 

op de hoogte van de kosten 

en winst van hun boerderij dan 

hun Vlaamse collega’s. De boeren 

waar ik bij verbleef, toonden me hoe ze 

vee en melkkoeien kweken, maar ook 

hoe de productiekosten worden 

berekend en welke duurzame 

voeding ze melkkoeien 

geven. 

Ik heb met dieren 
gewerkt waarmee ik 

daarvoor nooit in aanraking 
was gekomen: slangen, 
krokodillen, exotische 

spinnen...

Ik was verantwoordelijk 
voor de organisatie van het 
restaurant. Hoewel ik er al 
behoorlijk goed in was, zijn 

mijn organisatievaardigheden 
nog sterk verbeterd. 

Tijdens 
stages in België 

worden we soms als 
goedkope arbeidskrachten 
beschouwd, terwijl we in het 
buitenland als echte colle-

ga’s, met echte verant-
woordelijkheden, wer-

den behandeld. 

Ik heb heel veel 
geleerd, bijvoorbeeld hoe 

je rendier klaarmaakt. 
Bovendien worden er in de 
Finse keuken ook andere 
paddenstoelen en bessen 

gebruikt dan bij ons.
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Quotes over sociale contacten
Hoe was het sociaal contact?

Dankzij de stage 
leerde ik mijn lief uit 

Estland kennen.

Ik houd nog steeds via 
sociale media contact met 

mijn stagementor: haar 
advies is nog altijd bijzonder 

waardevol voor mij.

Eén van de beste 
resultaten van deze stage 

is de vriendschap met 
Nederlandse studenten die ik 
in Zweden leerde kennen en 

met wie ik nog steeds 
contact heb.



Quotes over wat belangrijk is,  
anders kan, of beter kan
Wat vind je belangrijk aan een buitenlandse stage?

De mentor ter 
plaatse hielp me 

nadenken over waar ik 
mee bezig was. Wanneer 

mijn leerkracht me bezocht, 
was ik aanwezig bij de 
gesprekken met mijn 
mentor, wat ik enorm 

waardeerde.

De stage moet 
voldoende uitdagend 

zijn: in die vijf maanden 
maakte ik slechts twintig 

recepten klaar. Na een tijdje 
werd dat wel heel monotoon 

en leerde ik niets nieuws 
meer bij.

Het zou goed zijn als de 
school ook stages in 

landen met een totaal 
andere taal en cultuur zou 

organiseren.

Een goede 
taalvoorbereiding is 

belangrijk. Fins is 
een moeilijke taal! 

Vooral voor korte stages en aan het 
begin van de stage is een mentor zeer 

belangrijk: de begeleider gaf ons 
informatie en liet ons geleidelijk aan 

onafhankelijker werken, maar stond ook 
altijd klaar met advies. Zeker in geval van 
problemen is het zeer belangrijk te weten 

tot wie je je kan wenden voor hulp.
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Quotes over vaststellingen en de 
toekomst na de stage
Welke invloed heeft de stage op jou en je toekomst?

Eens 
terug thuis heb 

ik met mijn ouders 
besproken hoe de 

boerderijen in Nederland 
worden beheerd. Mijn ouders 

beslisten een aantal 
productiestrategieën over 

te nemen voor onze 
boerderij.

Ik werk momenteel 
als kok in een restau-

rant in Wevelgem. Ik gebruik 
nu een aantal recepten die ik 

leerde maken tijdens mijn stage 
in Italië, dit tot grote tevreden-
heid van onze klanten die me 

feliciteren met deze Itali-
aanse specialiteiten.

Ik bracht twee  
embryo’s van een 

speciale soort koe mee uit 
Nederland, die werden bij 

onze koeien ingeplant. Eén 
van deze koeien zal 
binnenkort bevallen!

Mijn stage, waar mijn 
internationale stage deel 

van uitmaakte, zorgde ervoor 
dat ik meteen werk vond 

nadat ik was afgestudeerd.

Mijn buitenlandse 
stage heeft bijgedra-

gen aan mijn beslissing om 
hoger onderwijs te volgen in 
hetzelfde vakgebied. Ik hoop 

tijdens mijn bacheloropleiding 
opnieuw een buitenlandse 

stage te kunnen doen.

Tijdens mijn 
stage heb ik mijn 

passie voor reptielen 
ontdekt. Ik heb dan ook 
beslist om een bachelor 
dierenverzorging aan te 

vangen om later met 
reptielen te kunnen 

werken.

Mijn werkgever 
zei me dat ik 

tijdens mijn opleiding 
de juiste vaardigheden en 
competenties heb aange-

leerd en dat ik aan hun 
verwachtingen 

voldeed.

Ik ben  
onafhankelijker 

geworden en  
leerde opkomen 

voor mezelf.
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19 Alle getuigenissen zijn te vinden via het Epos 
YouTube kanaal www.youtube.com/channel/
UCbo25MPPCIo6XERNCdaFq3g

Projectgetuigenissen19 

Job shadowing met erfgoedkoffers – KA104 Volwasseneneducatie

Hoe kunnen erfgoedorganisaties (musea, archieven…) hun collecties 

vlot naar mensen met speciale behoeften brengen? Dat onderzoekt 

Bart, stafmedewerker bij FARO (het Vlaams Steunpunt Cultureel 

Erfgoed). Om zich hierin verder te verdiepen, liep hij een week lang in 

de schaduw van het outreach team van Glasgow Museums. De kennis 

en ervaring die hij daar opdeed, zette hij meteen in de praktijk om: de 

samenwerking en expertise-uitwisseling zorgden dus meteen voor 

interessante vernieuwingen. 

Erasmus+: grenzeloos voor iedereen – KA103 Hoger onderwijs

Al van jongs af aan wilde Emma, laatstejaarsstudent revalidatie-

wetenschappen en kinesitherapie, op Erasmus gaan. Aangezien ze 

zowel een visuele beperking als een chronische ziekte heeft, moesten 

er op voorhand heel wat contacten gelegd worden en deed ze de 

nodige voorbereidende bezoeken. Ondanks haar beperking en dankzij 

de steun en mogelijkheden van Erasmus+, beleefde Emma een 

onvergetelijke tijd in Firenze en sloot ze er vriendschappen voor het 

leven. 

STEM-leerkrachten naar Portugal, -leerlingen naar Liechtenstein – 

KA101 en KA229 Schoolonderwijs

Anouck komt net terug van een uitwisseling met Liechtenstein. Als 

leerling in het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen ging ze er naartoe 

in het kader van een STEM-project. Het was haar leerkracht fysica 

die na een andere Erasmus+-samenwerking het idee kreeg een 

STEM-uitwisseling op poten te zetten. Zo gebeurde het dat Anouck 

samen met haar klasgenoten een week lang STEM-activiteiten deed 

in Liechtenstein en dat de school binnenkort ook leerlingen van 

Liechtenstein op bezoek krijgt. 

In het kader van een STEM-project wordt 
een uitwisseling op poten gezet. 

https://www.youtube.com/channel/UCbo25MPPCIo6XERNCdaFq3g
https://www.youtube.com/channel/UCbo25MPPCIo6XERNCdaFq3g
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Stage in het buitenland: grondig voorbereid – KA102/116 

Beroepsonderwijs en -opleiding

Volgende zaterdag vertrekt een groep van twee leerkrachten en zes 

leerlingen van het Sint-Ursula-instituut naar Perpignan. De leerlingen 

zullen er stagelopen en zo leren hoe de wereld van handel drijven en 

marketing ineen zit. Dat ze dit doen in een Franstalige omgeving is 

natuurlijk een groot pluspunt. Aan deze stage ging een grondige 

voorbereiding vooraf: papierwerk, stagecontracten, taallessen, 

vergaderingen… De leerlingen vertrekken goed voorbereid op weg 

naar de stage-ervaring van hun leven! 

Stage in het buitenland: hoge verwachtingen – KA102/116 

Beroepsonderwijs en -opleiding

Yonca vertrekt binnenkort voor drie weken met Erasmus+ naar Sevilla 

om er stage te lopen in een fietsenverhuurwinkel. Op school zijn de 

taallessen al begonnen: Yonca leert Spaans op het OLS-platform van 

Erasmus+, samen met de leraar die mee naar Spanje gaat. Deze 

stage zal echt een verrijking zijn en zal mooi staan op haar CV. Ze 

raadt Erasmus+ aan iedereen aan, zowel voor het plezier tijdens de 

stage als voor de meerwaarde voor je toekomst en talenkennis.  

Met eTwinning proeven van en met Italië – eTwinning

Dit eTwinning-project draaide helemaal rond wetenschappelijke 

proefjes. In de klas werkten Vlaamse en Italiaanse leerlingen samen 

aan een aantal proeven, maar daarvoor moesten natuurlijk de nodige 

afspraken gemaakt worden. eTwinning bleek het communicatiemiddel 

bij uitstek. Naast het taalbad – er werd intensief gebruik gemaakt 

van het Engels – was ook het samenwerken met anderen heel leerrijk. 

Dat de leerlingen met dit project een internationale prijs in de wacht 

sleepten, was de kers op de taart.  

Vlaamse en Italiaanse leerlingen werkten 
samen aan een aantal proeven in het kader 

van een eTwinning project.





Epos Transnationale 
Activiteiten in 2018 
Samen met het Erasmus+-programma heeft het Directoraat 

Generaal Education and Culture in 2014 transnationale coöperatie-

activiteiten, kortweg TCA, geïntroduceerd. De succesvolle 

voorbereidende bezoeken uit het Leven Lang Leren-programma 

werden afgeschaft. 

Epos heeft kort na de lancering van Erasmus+ vastgesteld dat een 

beleid noodzakelijk was om beleidskeuzes te maken en tegemoet te 

komen aan de noden van de begunstigden. Daarom heeft Epos ETNA 

of Epos Transnationale Activiteiten, opgestart. 

Onder ETNA vallen alle transnationale activiteiten die Epos uitvoert 

in het kader van:

• Erasmus+-activiteiten die onder de noemer TCA vallen;

• Vlaamse programma’s (Erasmus Belgica, Intercommunautaire 

uitwisselingen, Buurklassen);

• eTwinning, Europass, Euroguidance en EPALE;

• Voorbereidende bezoeken;

• Job shadowing door en naar Epos;

• Andere Epos-activiteiten met een transnationaal karakter.

De transnationale samenwerkingsactiviteiten vormen een instrument 

om de verschillende programma’s te ondersteunen bij het 

verwezenlijken van hun doelstellingen en prioriteiten. 

Epos formuleert de volgende specifieke doelstellingen:

• Het aantrekken en ondersteunen van potentieel nieuwe 

begunstigden (ook met het oog op voldoende capaciteitsopbouw 

voor het nieuwe Erasmus+-programma);

• Betrokkenheid en engagement van bestaande begunstigden 

optimaliseren in functie van de klantenwerking;

• Kwaliteit van de aanvragen en uitvoering van projecten en acties 

optimaliseren;
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• Impact en disseminatie van project(resultaten) bevorderen;

• Impact verhogen van de eigen Epos-werking;

• Inhoudelijke en operationele prioriteiten operationaliseren;

• Het verder professionaliseren van Epos-medewerkers.

Het aanbod aan activiteiten door Nationale Agentschappen is groot. 

Daarom houdt Epos rekening met de volgende criteria bij het kiezen 

van de activiteiten waarop financieel wordt ingezet:

• De vier inhoudelijke prioriteiten die Epos heeft geselecteerd voor de 

periode 2018-2020: talen, STEM, sociale inclusie en opleiders;

• De vier operationele prioriteiten die Epos naar voren geschoven 

heeft voor de periode 2018-2020: data-analyse, toegankelijkheid 

van het Erasmus+-programma, klantgerichtheid, Epos-

verbondenheid;

• De verwachtingen van de Europese Commissie omtrent de 

initiatieven rond rolmodellen, Europees Jaar Cultureel Erfgoed, enz.;

• De resultaten van de voorgaande call(s), zoals onderbesteding door 

een domein of door een doelgroep, enz.;

• Samenwerkingsopportuniteiten o.a. met andere nationale 

agentschappen;

• Kansen voor nieuwkomers in het Erasmus+-programma;

• Evenwichten respecteren, zoals geografische balans, 

vertegenwoordiging vanuit de teams, tussen kernactie, domein, enz.;

• De beschikbare budgetten voor het financieren van de activiteiten;

• Het Vlaamse en Europese beleid.

Epos publiceert de activiteiten die het wil financieren in de tweewe-

kelijkse nieuwsbrief en op de website. Het gaat hier om deelname aan 

contactseminaries, thematische seminaries en studiebezoeken en 

voorbereidende bezoeken. Geïnteresseerden die wensen deel te 

nemen, kunnen zich kandidaat stellen. De aanvraag wordt beoordeeld 

en na goedkeuring wordt een deel van de kosten vergoed.

Deelname is niet vrijblijvend. Al bij de kandidaatstelling verbinden 

aanvragers zich ertoe om de kennis te delen met Epos. Zo maakt de 

deelnemer een verslag op van de activiteit, dat geheel of gedeeltelijk 

kan worden gepubliceerd. De deelnemer kan ook worden gevraagd als 

spreker of voor een interview, enz. 
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Dit soort getuigenissen is zinvol voor het promoten van activiteiten 

en kan mensen inspireren en resultaten dissemineren.

In 2018 heeft Epos 20 deelnemers aan contactseminaries 

gefinancierd. Daarnaast organiseerde Epos zelf het internationale 

contactseminarie ‘Individuele leermobiliteit beroepsonderwijs en 

-opleiding voor de harde sector’ dat plaatsvond in Leuven. 12 

Vlaamse organisaties en 34 Europese organisaties hebben 

deelgenomen.

Samen met het Nederlandse nationaal agentschap heeft Epos in 

Tilburg het thematisch seminarie ‘Hoe kunnen openbare besturen 

kwetsbare volwassenen bereiken om hun participatie in de gemeen-

schap te verbeteren?’ georganiseerd. 14 Vlaamse en evenveel 

Nederlandse organisaties hebben deelgenomen. 

In 2018 heeft Epos ook 24 deelnames aan thematische seminaries en 

67 voorbereidende bezoeken gefinancierd.

Titel contactseminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Participating and Learning Child Finland 1

Improving access, participation and quality in adult learning Luxemburg 1

Vet connected Get connected Ierland 2

Enhancing Digital Competences in E&T Estland 2

Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships Duitsland 3

Supporting Migrants through Education and Training Malta 1

Cultural Heritage - European Cultural Heritage in Adult Education Spanje 1

Fostering critical thinking and media literacy –  
Strengthening European democracy through adult education

Duitsland 2

Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar Ierland 1

A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships  
with an emphasis on inclusion

Ierland 3

Contact seminar on developing eTwinning KA2 projects for language development Malta 2

Stepping into a new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning Partnerships Cyprus 1

Contactseminaries gefinancierd door Epos in 2018



Titel thematisch seminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation Duitsland 2

Training seminar on impact and dissemination for strategic partnerships Frankrijk 4

Study Visit for educational specialists – Professional and Leadership Development Training 
in a Finnish context

Finland 1

European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – 
Experience, Examples, Recommendations

Tsjechië 1

Making the classroom more inclusive for students with additional needs Bulgarije 2

Towards high quality in KA1 mobility projects for school education staff – a dialogue 
between National Agencies, Course providers and Schools

Duitsland 2

Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships (KA2) Duitsland 1

Fast track for immigrants Zweden 2

The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET Denemarken 1

The impact of staff mobility Nederland 1

Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage Italië 4

Study visit: Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Noorwegen 1

Connecting Higher Education Institutions and Business Community:  
Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships

Kroatië 2

Thematische seminaries gefinancierd door Epos in 2018
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Bestemming Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Aruba 3

Denemarken 2

Duitsland 4

Finland 3

Frankrijk 4

Groot-Brittannië 6

Hongarije 1

Israel 1

Italië 12

Nederland 4

Noorwegen 2

Oekraïne 2

Oostenrijk 2

Portugal 4

Roemenië 2

Spanje 11

Tsjechië 1

Turkije 1

Zweden 2

Voorbereidende bezoeken gefinancierd door Epos in 2018





E-projecten
Epale

EPALE is het Europese elektronische platform van en voor mensen 

die in de volwasseneneducatie werken of er op een andere manier 

mee te maken hebben, zoals lesgevers, begeleiders, coaches, 

vrijwilligers, beleidsmakers, academici, onderzoekers of journalisten. 

EPALE kwam er op initiatief van de Europese Commissie om de 

volwasseneneducatie in Europa te ondersteunen en te versterken.

Ondersteuning vanuit Epos 
In 2017/2018 werkte EPALE Vlaanderen aan een effectieve 

communicatie- en promotiestrategie en aan de versterking van het 

netwerk van bestaande en nieuwe EPALE-stakeholders en EPALE-

ambassadeurs. EPALE organiseerde workshops, webinars en andere 

evenementen voor EPALE-gebruikers.

Activiteiten in 2017-2018
• Evenement over wat de Europese Commissie doet om 

volwasseneneducatie te verbeteren in samenwerking met de 

Europese Commissie, de andere Belgische ondersteunende 

diensten voor EPALE en de European Association for the Education 

of Adults (EAEA);

• Evenement met als titel ‘Anders leren op je werk’ op 26 maart 2018 

met Jane Hart van de UK, evenement voor professionele 

ontwikkeling voor medewerkers in de volwasseneneducatie;

• Evenement voor World Teachers’ Day op 5 oktober in 2018 onder de 

titel: ‘Belgian Language Teachers Breaking Barriers’ in samen-

werking met het platform voor de Europese Dag van de Talen;

• Webinar over online lesgeven aan volwassenen op 12 oktober 2018 

in Vitero met EPALE als voorbeeld;

• Zeven digitale magazines met een verwijzing naar interessante 

inhoudelijke bijdragen op EPALE over leren van elkaar, digitaal en 

e-leren, leren in de gevangenis, beroepsvaardigheden, leren door 

kunst en cultuur, op Erasmus in de volwasseneneducatie, beter 

samenwerken in de basiseducatie;

Anders leren op je werk  
met Jane Hart.

Alex Rawlings uit de UK leerde zichtzelf  
15 talen spreken - Hij was keynote speaker 

op EPALE World Teachers’ Day 2018  
met speciale aandacht voor talen leren  

en taalleerkrachten.
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• Uitbouw en samenwerking met een netwerk van EPALE-

ambassadeurs uit de volwasseneneducatie ter ondersteuning van 

de promotie van EPALE en kwalitatieve inhoudelijke invulling 

(vertegenwoordigers van Vocvo, VDAB, Socius, Toll-net, Alden 

Biesen, Ryckevelde); 

• Uitwisseling en kennisdeling met een (uitgebreide) klankbordgroep 

die een groot deel van de sector volwasseneneducatie in 

Vlaanderen bestrijkt om voeling te houden met de thema’s die in 

Vlaanderen in de volwasseneneducatie leven;

• Contact en uitwisseling met onderzoeksgroepen en universiteiten 

onder meer met VUB, KUL, HIVA, Unesco Leerstoel voor 

Volwasseneneducatie;

• Bijdrage aan alle Europese inhoudelijk thematische campagnes  

bv. over digitaal en e-leren, beroepsopleiding voor volwassenen, 

gezondheidsgeletterdheid, enz.; 

• Organisatie van twee nationale inhoudelijke campagnes over leren 

in de gevangenis en asielzoekers en vluchtelingen;

• Deelname aan acties en evenementen van Epos, het Nationaal 

Agentschap voor Erasmus+, bv. evenement Grensverleggers, 

evenement in samenwerking met Federal Truck bij de Vlaamse 

lerarenopleidingen, ongeveer tien andere infosessies, 

inspiratiesessies ...

• Briefkaartencampagne om potentiële gebruikers duidelijk te maken 

dat zij ook deel uitmaken van de community van professionals in de 

volwasseneneducatie, in samenwerking met de Europese en 

Nederlandse ondersteuningsdiensten;

• Verspreiden van promotionele video’s, flyers, tijdschriften; 

• Gesprekken en vergaderingen met vertegenwoordigers van (nieuwe) 

doelgroepen;

• Deelname aan evenementen of activiteiten van stakeholders;

• Informatie delen op websites en nieuwsbrieven van stakeholders;

• Deelname aan een opleiding over sociale media;

• Studiebezoek aan de ondersteuningsdienst in Estland om inspiratie 

op te doen en goede praktijken uit te wisselen voor de promotie van 

EPALE (onder meer over ambassadeurswerking, organisatie van 

conferenties, oprichten adviesgroep);

• Job shadowing aan de ondersteuningsdienst Litouwen om de 

promotie- en sociale mediastrategie te optimaliseren.

Prof. Maurice de Greef -  
UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie

Grensverleggers 2018
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Resultaten 

Eind december 2018 had België 1.529 geregistreerde leden met een 

profiel op het EPALE-platform. Hiermee neemt België in Europa de 

zevende plaats in, voorafgegaan door Turkije, Italië, Polen, Litouwen, 

Frankrijk en Spanje. Er zijn geen aparte gegevens beschikbaar voor 

Vlaanderen.

20 EPALE – Web and Social Media Analytics, 
December 2018, version 1, 2019-01-15, blz. 15, 
figure 11, European Commission, Erasmus+

Land van herkomst van EPALE-gebruikers20
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EPALE had in totaal 47.482 geregistreerde gebruikers op 31 december 

2018 en dagelijks kreeg de site in december 2018 gemiddeld 71.511 

bezoekers. 

Sectoren en beroepen
waarin de geregistreerde bezoekers van de EPALE-site actief zijn21 
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21 EPALE – Web and Social Media Analytics, 
December 2018, version 1, 2019-01-15, blz. 16, 
figure 13, European Commission, Erasmus+

22 EPALE – Web and Social Media Analytics, 
December 2018, version 1, 2019-01-15, blz. 29-30, 
table 30, European Commission, Erasmus+

Thema’s waarover de gebruikers op het  
EPALE-platform publiceren

De inhoudelijke bijdragen van EPALE worden onderverdeeld in een 

aantal thema’s en subthema’s. De meeste bijdragen werden geleverd 

in de volgende thema’s: professionele ontwikkeling, erkenning van 

eerder verworven competenties, sociale inclusie, Europees beleid, 

projecten en financiering, basisvaardigheden (geletterdheid, 

gecijferdheid en digitale vaardigheden).

In het overzicht22 van het aantal inhoudelijke items per land (artikelen, 

blogs, events, materialen) die werden toegevoegd door de nationale 

ondersteuningsdiensten (NSS) staat NSS Vlaanderen op plaats 15. 

NSS Vlaanderen moedigt vooral zijn gebruikers aan om zelf bijdragen 

te delen op het platform omdat dit de achterliggende gedachte van 

het platform is. Hier staat België op de zevende plaats. Er zijn geen 

aparte gegevens voor Vlaanderen beschikbaar. 



Naam Arikels Blogposts Events Resources Totaal

NSS Verenigd Koninkrijk 272 247 313 539 1.371

NSS Duitsland 401 226 337 397 1.361

NSS Slovenië 431 165 222 358 1.176

NSS Roemenië 413 247 211 303 1.174

NSS Nederland 179 243 90 384 896

NSS Oostenrijk 157 200 258 200 815

NSS Bulgarije 325 159 117 209 810

NSS Estland 283 234 162 116 795

NSS Polen 236 241 113 189 779

NSS Lithouwen 325 109 82 205 721

NSS Italië 238 125 173 178 714

NSS Finland 165 288 93 161 707

NSS Tsjechië 200 131 101 233 665

NSS Frankrijk 153 215 92 204 664

NSS België - Vlaanderen 244 96 134 169 643

NSS Zweden 129 141 119 249 638

Overzicht inhoudelijke bijdragen EPALE aangeleverd door NSS, per land

Land Arikels Blogposts Events Resources Totaal

Montenegro 1.236 58 112 207 1.613

Polen 78 585 361 384 1.408

Frankrijk 174 371 194 290 1.029

Tsjechië 418 113 103 170 804

Lithouwen 307 105 93 198 703

Duitsland 123 270 162 108 663

België 98 180 158 146 582

Italië 105 118 165 78 466

Overzicht inhoudelijke bijdragen aangeleverd door EPALE-gebruikers, per land23 
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23 EPALE – Web and Social Media Analytics, 
December 2018, version 1, 2019-01-15, blz. 32, 
table 32, European Commission, Erasmus+

 24 epale.ec.europa.eu/nl/policy-in-the-eu

De werkzaamheden aan het platform 

Er gebeurden talrijke ingrepen om de gebruiksvriendelijkheid en het 

aanbod op het platform te verbeteren. De lay-out van de homepage 

is verbeterd en er is gewerkt aan de interactiviteit van het platform. 

Er kwam een sectie bij over het beleid inzake volwasseneneducatie in 

Europa24. De snelheid van de site is aanzienlijk verbeterd door de 

verhuis van de site naar een eigen server.

De partner search tool die het mogelijk maakt om (Europese) 

projectpartners te zoeken en te contacteren blijft een van de meest 

succesvolle tools van het platform.   

Al sinds mijn opleiding boekhouden-
informatica in het secundair onderwijs 
ben ik gebeten door het ICT-virus.  
Ik wist al heel snel dat ik leraar 
informatica wilde worden in het 
volwassenenonderwijs. Dankzij EPALE 
kunnen we de krachten bundelen en 
staan we sterker.

Katrien Bernaerts, EPALE-ambassadeur

https://epale.ec.europa.eu/nl/policy-in-the-eu


eTWINNING 

De community voor scholen  
in Europa

Leerkrachten en leerlingen uit het kleuteronderwijs, lager en 

secundair onderwijs starten samenwerkingsprojecten met andere 

klassen in Europa via eTwinning. Ook docenten en studenten uit de 

lerarenopleiding doen mee. Daarnaast volgen leerkrachten 

professionele ontwikkeling en bouwen ze een Europees netwerk van 

onderwijsprofessionals uit. Leerkrachten en leerlingen leren zo al 

doende bij over ICT-integratie, projectmatig leren en Europees 

burgerschap in de klas. 
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Ondersteuning vanuit Epos

Vanuit Epos zorgt de Nationale Ondersteuningsdienst van eTwinning voor: 

• Promotie en ondersteuning: 

• Inspiratie zoals praktijkvoorbeelden, projectactiviteiten en tools; 

• Helpdesk waar leerkrachten terechtkunnen met inhoudelijke, 

praktische en technische vragen over projectwerking (mail, 

telefoon en instructievideo’s); 

• Nascholingen in Vlaanderen (on- en offline) over projectmatig 

werken, ICT-integratie en Europees burgerschap. Vlaamse 

leerkrachten kunnen ook deelnemen aan Europese workshops en 

conferenties (on- en offline) over deze thema’s. 

• Erkenning van projecten: 

• Leerkrachten kunnen een nationaal en Europees kwaliteitslabel 

behalen met hun eTwinning-project en deelnemen aan Vlaamse 

en Europese prijzen.   

• Leerkrachtenteams die binnen de school vakoverschrijdend 

samenwerken aan Europese projecten kunnen het nieuwe 

eTwinning schoollabel behalen.

• Een Netwerk van 25 Vlaamse eTwinning Ambassadeurs:  

• Ambassadeurs promoten en ondersteunen collega’s in hun school 

en regio bij de opstart en ontwikkeling van eTwinning-projecten. 

• Zij delen kennis en ervaringen, en leren samen bij over de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van ICT-integratie, projectmatig 

werken en Europees burgerschap. 

Activiteiten 2017-2018

De Nationale Ondersteuningsdienst van eTwinning organiseerde in 

2017 en 2018 tal van nascholingsactiviteiten: 

• 161 deelnemers in 17 startersworkshops; 

• 42 deelnemers in 13 sessies van de online starterscursus; 

• 431 deelnemers in 28 workshops op vraag van scholen en  

643 bezoekers in 17 events van andere organisaties  

(beurzen, studiedagen, conferenties);

• 125 deelnemers in 4 infosessies voor directeurs; 

• 185 deelnemers in 10 workshops voor lerarenopleiders;

• 65 deelnemers in 4 workshops voor ambassadeurs; 

• 85 Vlaamse deelnemers in 24 Europese activiteiten. 

eTwinning Awards uitreiking 2018
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Europa Vlaanderen

692.000 Leerkrachten 4.356

192.000 Scholen 1.273

92.000 Projecten 2.072

Bron: www.etwinning.net sinds 2005, dd juli 2019

Resultaten

In 2017-2018 heeft eTwinning in Vlaanderen een sterke groei gekend 

van het aantal nieuwe leerkrachten, scholen en projecten. In 2018 

ging het om 484 leerkrachten, 242 scholen en 195 projecten.

Ook het aantal nationale en Europese kwaliteitslabels is toegenomen. 

In 2018 haalden 67 Vlaamse projecten een nationaal label en 31 

projecten een Europees kwaliteitslabel. In 2017 waren er 41 nationale 

en 21 Europese kwaliteitslabels. 

Negen Vlaamse 

scholen haalden in 

2018 het nieuwe 

eTwinning Schoollabel. 

In Europa behaalden 

1.212 scholen dit label.

eTwinning vormt sinds 2005 de grootste community  

voor scholen in Europa. 

https://www.etwinning.net


Leerlingen leren zowel vakdoelen voor 
Frans als vakoverschrijdende 

eindtermen in dit project: Frans 
schrijven, spreken en lezen, literatuur, 

creatief samen schrijven, kritisch 
nadenken en hun eigen mening 

verwoorden. Ook leerkrachten ervaren 
positieve effecten. In de klas nemen 

– volgens de deelnemende 
leerkrachten – de positieve sfeer, 
teamspirit en samenwerking toe 

dankzij het project. En leerkrachten 
leren nieuwe didactische praktijken en 

methodes van elkaar kennen.
Sara Gilissen,  

coördinator eTwinning Vlaanderen
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eTwinning in de praktijk
 
1. STEM

Els Merveillie, leerkracht Fysica in De Bron (Tielt), haalt met het 

project ‘See you in Space’ de Europese Marie Curie-prijs in 2018. 

In dit project maken de leerlingen kennis met de ruimtevaart. Ze doen 

zelf experimenten in de klas en werken daarvoor samen met Franse 

leeftijdsgenoten. Ze trekken conclusies over het astronautenleven. Ze 

bestuderen kenmerken van de ruimtepakken, de invloed van 

gewicht(loosheid) en de zwaartekracht. Els werkt ook binnen de 

school vakoverschrijdend en betrekt haar collega-leerkrachten 

Nederlands, Engels en PO. 

Bekijk het filmpje op: bit.ly/etwinningdebron.

Bekijk de projectruimte op: bit.ly/twinspacedebron. 

 
Ik leer als leerkracht zelf voortdurend bij. 
Dankzij de buitenlandse collega’s vind  
ik telkens nieuwe invalshoeken en 
toepassingen binnen het vak fysica.

Els Merveillie,  
De Bron, Tielt

2. Taal 

Sofie Verreydt, leerkracht Frans in het Kardinaal Van Roey-insituut in 

Vorselaar haalt met het project ‘Twinlettres: regards critiques sur le 

monde’ de Europese prijs voor Franse taal. 

Bekijk de projectruimte: bit.ly/etwinningvorselaar. 

https://bit.ly/etwinningdebron
https://bit.ly/twinspacedebron
https://bit.ly/etwinningvorselaar


De leerlingen werken samen over de 
grenzen heen. Ze maken kennis met 
nieuwe technolo gieën. Dat geeft hen 

een goede voorbe reiding voor de 
toekomst en de maatschappij waarin 

ze terechtkomen.

Greet Smekens, 
De Kleine Geuzen, Jette
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3. Basisonderwijs

Benjamin Plas, leerkracht basisonderwijs De Kleine Geuzen in Jette 

vertelt over zijn eerste eTwinning-ervaring. En directeur Greet 

Smekens legt uit waarom ze eTwinning-projecten in de klas 

ondersteunt. 

Bekijk het interview: bit.ly/etwinningjette.

 
De leerlingen leren zonder dat ze het zelf 
beseffen. Door de projecten zijn ze meer 
gemotiveerd en leren ze ‘in het echt’.

Benjamin Plas,  
De Kleine Geuzen, Jette

4. Events

60 leerkrachten uit het basisonderwijs ontmoetten elkaar in Gent 

tijdens een eTwinning-seminar in november. 

Ze zetten samen nieuwe projecten op en leren bij over projectwerking 

en ICT-integratie. 

Bekijk het verslag: bit.ly/etwinninggent.

Leerkrachten uit de verschillende taalgemeenschappen in België 

werken ook samen binnen eTwinning. Daarom organiseert Epos 

jaarlijks een eTwinning Belgica workshop.  

Bekijk het verslag: bit.ly/etwinningworkshopbelgica. 

https://bit.ly/etwinningjette
https://bit.ly/etwinninggent
https://bit.ly/etwinningworkshopbelgica


EUROGUIDANCE

Voor elke leerlingenbegeleider, leerkracht, (leer)loopbaanbegeleider, 

docent of andere keuzeprofessional (in spe) is professionele 

ontwikkeling van groot belang. Nieuwe inzichten, goede praktijken en 

handige tools doen hen groeien in hun job én dragen bij tot 

kwaliteitsvolle keuzebegeleiding. Dit zorgt niet enkel voor gelukkige 

professionals, maar ook voor gelukkige leerlingen, studenten, 

cursisten en/of werk(zoek)enden. 

Als keuzeprofessional kan je heel wat leren van collega’s in het 

buitenland. Het is ook zinvol om mee te zijn met relevante Europese 

ontwikkelingen. Keuzebegeleiders ontvangen regelmatig vragen over 

leermogelijkheden in het buitenland en moeten hier een zo goed 

mogelijk antwoord op kunnen formuleren. Euroguidance Vlaanderen 

biedt hier ondersteuning bij. 

Euroguidance is een initiatief van de Europese Commissie om 

(onderwijs-/leer-)loopbaanbegeleiding in Europa te bevorderen en 

mobiliteit in het kader van leren en werken te verhogen. 
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Ondersteuning vanuit Epos

Euroguidance Vlaanderen ondersteunt de competentieontwikkeling 

van keuzebegeleiders, met bijzondere aandacht voor leermobiliteit, 

via:

• Nascholing rond relevante thema’s – ook online;

• Professionele uitwisseling (studiebezoeken, workshops, enz.);

• Informatie over leermobiliteit (mogelijkheden, voordelen, 

begeleiding, enz.);

• Ondersteuning bij adviesverlening over buitenlandse leer- en 

werkmobiliteit;

• Ondersteuning bij de begeleiding van buitenlandse leer- en 

werkleermobiliteit.

Euroguidance Vlaanderen ondersteunt de ontwikkeling van de 

Europese dimensie in (onderwijs-/leer-)loopbaanbegeleiding via: 

• Communicatie over keuzebegeleiding binnen Europa (systemen, 

structuur);

• Promotie van inspirerende Europese projecten (o.a. Erasmus+), 

praktijkvoorbeelden, tools, enz.;

• Updates over beleidsontwikkelingen en onderzoek;

• Overleg en netwerking met relevante stakeholders;

• Euroguidance werkgroepen en netwerkactiviteiten.

Euroguidance Vlaanderen informeert en communiceert over 

relevante thema’s onder meer via: 

• Websites (www.euroguidance-vlaanderen.be,  

www.euroguidance.eu, www.onderwijskiezer.be);

• Sociale media (Twitter en Pinterest) en e-mail;

• Eigen publicaties (bijv. Euroguidance Nieuws, Brochure Recent 

Developments in Guidance – Belgium);

• Eigen artikels in magazines (Wat na het SO? Caleidoscoop, 

Euroguidance Insight, enz.);

• Beurzen; 

• Externe werkgroepen en fora;

• Conferenties, studiedagen en andere evenementen. 

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
https://www.euroguidance.eu/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php


Een CLB-medewerker neemt contact op met 
Euroguidance Vlaanderen naar aanleiding van 
een vraag naar mogelijkheden voor een leerling 

om school te lopen in Frankrijk. De leerling 
volgt op dat moment les in het buitengewoon 

onderwijs; psychologische begeleiding is 
aangewezen. Het meisje wordt ook opgevolgd 

vanuit het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling, van waaruit een 

begeleider betrokken is bij de aanvraag. Enkele 
zaken worden afgestemd en verduidelijkt, 

waarna Euroguidance Vlaanderen de eigen 
netwerkmogelijkheden en expertise inzet. Dit 

leidt tot het aanbieden van gepaste informatie 
en advies met het oog op het vinden van een 

geschikte plek voor de leerling.
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Activiteiten en Resultaten in 2018

1. Mobiliteitsgesprekken 

In 2018 bood Euroguidance Vlaanderen aan 1.080 leerlingen, 

leerkrachten en andere keuzebegeleiders informatie en advies op 

maat over studeren, stages en werken in het buitenland. Dit verliep 

voornamelijk via de SID-in-beurzen voor de laatstejaars secundair 

onderwijs, de beurzen ‘Verruim je Horizon en Go Abroad’, maar ook via 

e-mail, telefoon en persoonlijke gesprekken. Zoals elk jaar ontvingen 

we zowel algemene, als meer complexe vragen die grondig onderzoek 

en advies/begeleiding op maat vereisen.  

2. Website

Op 1 augustus 2018 lanceerden we de nieuwe website  

www.euroguidance-vlaanderen.be.

3. Presentaties en evenementen

Euroguidance Vlaanderen bereikte meer dan 270 deelnemers via 

presentaties. 

Op 23 en 28 november organiseerde Euroguidance Vlaanderen een 

studievoormiddag ‘Naar het buitenland’ over verschillende studie- en 

stagemogelijkheden, het begeleidingsproces (voor/tijdens/na) en 

handige tools voor de keuzebegeleider. Ook NARIC Vlaanderen stelde 

zijn werking voor rond de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Tijdens de studienamiddag ‘NEETs in Europees perspectief’ werden 

ervaringen en inzichten gedeeld naar aanleiding van het 

Euroguidance studiebezoek in Slovenië & Kroatië eerder in 2018.

Tijdens de studienamiddag ‘Cultuursensitief werken: Keuzebegelei-

ding in een multiculturele context’ werden dan weer theoretische en 

praktische handvaten aangereikt om kwaliteitsvol te werken in een 

multiculturele context. Verscheidene competenties die nodig zijn om 

met een divers cliënteel te werken, kwamen aan bod – onder meer via 

het ‘Career Capital Model’. Deelnemers kregen de kans om te werken 

met de heer Mika Launikari, een Fins expert in internationale leer-

mobiliteit en (onderwijs-/leer-)loopbaanbegeleiding. 

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/


In 2018 verzorgde Euroguidance Vlaanderen twee presentaties voor 

postgraduaatsopleidingen rond keuzebegeleiding. We waren zowel te 

gast bij Hogeschool PXL als UCLL.  

Daarnaast verzorgden we een posterpresentatie tijdens de ‘Learning 

by Leaving’ conferentie in Keulen. De ‘Learning by Leaving’ 

conferenties willen leermobiliteit stimuleren in onderwijs, opleiding en 

werk, en werkgelegenheid bevorderen binnen Europa.

Het jaarlijkse evenement ‘Epos Grensverleggers’ stond in 2018 in het 

teken van inclusie. Naast EPALE, Europass en eTwinning, stelde 

Euroguidance Vlaanderen de aanwezigen voor hoe wij via 

verschillende wegen werken aan inclusie. 

4. Publicaties en artikels

In 2018 werden onze eigen publicaties en externe publicaties 

waaraan we meewerkten in minstens 82.670 keer verspreid.

De gloednieuwe nieuwsbrief ‘Euroguidance Vlaanderen Nieuws’ en de 

nieuwe publicatie ‘Euroguidance Factsheet’ werden verspreid onder 

keuzeprofessionals en andere stakeholders. Meer informatie op  

www.euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek. 

De brochure ‘Recent Developments in Guidance – Belgium’ werd 

verspreid tijdens een hele reeks evenementen en conferenties, zoals 

het Euroguidance studiebezoek in Slovenië/Kroatië, de GOAL-

slotconferentie, de ‘Verruim je Horizon’ beurs en de IAEVG 

Conferentie in Zweden. De brochure beschrijft nieuwe beleids-

initiatieven, netwerken en werkgroepen, recente ontwikkelingen in 

beschikbare diensten, nieuwe tools, media en evenementen. Je kan ze 

nalezen op www.euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-

onderzoek.

Euroguidance Vlaanderen verzorgde het artikel ‘In het buitenland 

studeren of stage lopen?’ in de brochure ‘Wat na het secundair 

onderwijs’. De brochure is terug te vinden op onderwijs.vlaanderen.be/

nl/brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs.

Tijdens beurzen werd ook een zelf ontwikkelde hand-out over 

leermobiliteit verspreid.    

Het jaarlijkse evenement ‘Epos 
Grensverleggers’ stond in 2018 in het  

teken van inclusie. 
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Daarnaast verzorgden we artikels voor beide Euroguidance Insight 

nieuwsbrieven, de jaarlijkse Euroguidance Highlights en de 

Euroguidance netwerkwebsite. In 2018 werd ook de Euroguidance 

factsheet ontwikkeld, parallel met de factsheets voor eTwinning, 

Europass en EPALE.

5. Euroguidance Survey 2018

In 2018 sloot Euroguidance Vlaanderen de survey af waar 67 

keuzeprofessionals aan deelnamen. Deelnemers bleken onder meer 

veel tot zeer veel interesse te hebben in de thema’s: 

• Begeleiden van specifieke doelgroepen (72%);

• Ontwikkelen van (onderwijs-/leer-)loopbaancompetenties;

• Multiculturele begeleiding (62%). 

‘Nederlandstalig onderwijs in het buitenland’ kon duidelijk op minder 

interesse rekenen (34%). 

In lijn met deze resultaten organiseerde Euroguidance Vlaanderen op 

28 november een studienamiddag ‘Cultuursensitief werken: 

Keuzebegeleiding in een multiculturele context’. Ook in onze overige 

activiteiten blijven we rekening houden met de resultaten van de 

survey.

6. Guidance for vulnerable groups (NEETs),  

een Euroguidance studiebezoek 

Eind 2018 organiseerden Euroguidance Slovenië en Euroguidance 

Kroatië een studiebezoek rond de begeleiding van kwetsbare 

groepen. Het programma van ‘Guidance for vulnerable groups 

(NEETs)’ stond open voor keuzebegeleiders en beleidsmedewerkers 

uit alle hoeken van Europa. Euroguidance Vlaanderen kon drie 

deelnemers selecteren. Zij kregen dankzij dit studiebezoek meer 

inzicht in de andere onderwijs- en opleidingssystemen binnen Europa, 

(onderwijs-/leer-)loopbaanbegeleiding, het centrale thema alsook 

een aantal methodieken en tools.  



EUROPASS

Of je nu een opleiding wilt volgen, een baan zoekt of ervaring wilt 

opdoen in het buitenland, belangrijk is altijd dat je duidelijk kan 

maken wat je competenties en kwalificaties zijn. Europass helpt 

competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar te maken 

over heel Europa en daarbuiten. Bovendien erkent en valideert 

Europass verworven competenties opgedaan in het buitenland 

tijdens een stage, nascholing of opleiding. Europass is een initiatief 

van de Europese Commissie om mobiliteit in het kader van leren en 

werken te vergemakkelijken. Het transparant maken van kwalificaties 

en competenties is daarbij essentieel. Daartoe heeft Europass een 

aantal tools en diensten ontwikkeld. 
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Wat biedt Europass? 

Europass helpt individuen (studenten, werkzoekenden en werkne mers), die 

een buitenlandse leer- of werkervaring zoeken of hebben opgedaan, door:

• competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar te maken 

over de grenzen heen via het Europass-CV, het Diplomasupplement 

en het Certificaatsupplement;

• door het valideren van competenties verworven in het buitenland (via 

stage, werk, opleidingen, vrijwilligerswerk) via de Europass Mobiliteit.

Europass helpt werkgevers die internationaal rekruteren om de 

werkervaring en de inhoud van de gevolgde opleidingen in het buiten-

land goed in te kunnen schatten (via het Europass-CV, het Diploma-

supplement, het Certificaatsupplement en de Europass Mobiliteit).

Europass helpt organisaties (onderwijsinstellingen, vrijwilligersorgani-

saties…), die (mee) buitenlandse leer- en werkervaringen organiseren:

• bij het herkennen, zichtbaar maken en formuleren van competenties en 

kwalificaties verworven in het buitenland (Europass-CV, het Diploma-

supplement, het Certificaatsupplement en de Europass Mobiliteit);

• door het ondersteunen van de aanmaak van de Europass 

Mobiliteit-documenten.

De Europass-documenten 

Het Europass-CV is hét standaard-cv in Europa. Sinds de start van 

Europass in 2004 zijn er in Europa reeds meer dan 130 miljoen cv’s 

aangemaakt. Het is het meest gebruikte cv in Europa. Alle EU-landen 

erkennen het Europass-CV en het is beschikbaar in 29 talen. Daarom 

is dit cv uitermate geschikt om te solliciteren voor een stage, 

opleiding of werk zowel in Europa maar ook daarbuiten. 

Het Europass Diplomasupplement is een document dat de verworven 

kennis, vaardigheden en competenties omschrijft van je bachelor- of 

masterdiploma. Het geeft bijkomende informatie over de aard, 

inhoud, niveau en duur van je opleiding zodat werkgevers en/of 

onderwijsinstellingen in het buitenland beter begrijpen wat je 
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Ik ondersteun mijn leerlingen die op 
Erasmus+-stage gaan in het buitenland om 

hun Europass-CV aan te vullen met een 
foto, de vaardigheden waaraan ze werken 

enz. Je kan er namelijk mee aantonen dat je 
de stage hebt afgewerkt en wat je daar 
geleerd hebt. Voor de leerlingen die op 

stage vertrekken, is de meerwaarde van de 
Europass nog eerder beperkt, omdat ze nog 
niet goed weten wat hun te wachten staat 

en welke voordelen dit later voor hun 
carrière zal brengen. Wij als leerkrachten 

hameren er echter op dat het een belangrijk 
document is, dat ze zeker niet mogen 

verliezen. Het is pas later, bij de hogere 
studies en het zoeken naar werk, dat de 

leerlingen zullen merken dat ze zich met het 
Europass-CV kunnen onderscheiden van 

andere sollicitanten.
Els De Vos  

Leerkracht Frans in het beroeps- en technisch onderwijs
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kwalificatie inhoudt. Het diplomasupplement is samen met de Raad 

van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Het Europass Diplom-

asupplement wordt gratis uitgereikt aan iedereen die een bachelor- 

of masterdiploma behaald heeft. 

Het Europass Certificaatsupplement geeft bijkomende informatie 

over de aard, de inhoud, het niveau en de duur van je beroepsoplei-

ding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buitenland 

beter begrijpen wat je kwalificatie inhoudt. Het Europass Certificaat-

supplement is gratis beschikbaar voor iedereen die een beroeps-

opleiding afgerond heeft of een ervaringsbewijs gehaald heeft. 

Europass Mobiliteit helpt om de in het buitenland verworven vaardig-

heden en competenties te bewijzen en te valideren. Het documen-

teert onder meer de verworven talenkennis, praktische, persoonlijke, 

sociale, IT- en werkgerelateerde vaardigheden, maar ook de ‘soft 

skills’, zoals probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, enz. Het 

document kan gemakkelijk meegenomen worden naar een sollicita-

tiegesprek of opgenomen worden in het nascholingsplan van je 

(onderwijs)instelling. Het Europass Mobiliteit-document wordt 

aangevraagd en ingevuld door de zendende organisatie. De gast-

organisatie is verantwoordelijk voor de registratie van vaardigheden 

en competenties en het verder aanvullen van het document. 



Ondersteuning vanuit Epos

In elke lidstaat is een Nationaal Europass Centrum (NEC) gevestigd 

dat de activiteiten rondom Europass coördineert en in eigen land 

promoot. In Vlaanderen is het NEC gesitueerd in Epos vzw, in nauwe 

samenwerking met de VDAB en het Departement Onderwijs en 

Vorming. Het NEC voert in opdracht van de Europese Commissie een 

aantal kosteloze diensten uit op het gebied van werk, onderwijs en 

mobiliteit. 

Het NEC: 

• is het eerste aanspreekpunt voor ieder individu of iedere 

organisatie die Europass wil gebruiken of er meer over wil weten;

• coördineert het beheer van de Europass-documenten;

• informeert over de Europass-documenten;

• ondersteunt en faciliteert het gebruik van de Europass-

documenten;

• staat in voor de implementatie van Europass in Vlaanderen;

• treedt op als nationale partner in het Europese netwerk van 

Nationale Europass Centra.

Europass Vlaanderen biedt organisaties gratis ondersteuning aan om 

het Europass Mobiliteit-document aan te maken en uit te reiken:

• Trainingen: elk jaar organiseert Europass gratis trainingen (zie 

hoger). Je leert competenties (h)erkennen en die op een eenduidige 

manier verwoorden in het correcte, actuele en zakelijke 

sollicitatiejargon. Tijdens de training ga je aan de slag met de 

Europass Mobiliteit-tool. 

• Helpdesk: er is een permanente helpdesk voorzien voor vragen met 

betrekking tot (het aanmaken van) de Europass Mobiliteit-

documenten.

• Uitreikingspakketten: voor het uitreiken van de Europass 

Mobiliteit-documenten aan de deelnemers kunnen uitreikings-

pakketten aangevraagd worden. Deze worden op vraag gratis 

opgestuurd naar de organisaties.
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Activiteiten in 2018

Europass Vlaanderen organiseerde in 2018 de volgende workshops en 

infosessies:

• 2 Europass Mobiliteit-trainingen;

• 2 Europass-CV-infosessies op (buitenland)beurzen;

• 2 algemene infosessies over Europass op kick-offs KA1;

• 1 algemene infosessie over Europass op inspiratiedag VET.

Resultaten: Europass in cijfers

2014 2015 2016 2017 2018

Januari 65 84 77 111 99

Februari 101 164 207 191 294

Maart 27 189 354 449 526

April 170 136 250 213 235

Mei 175 204 51 190 403

Juni 42 29 192 161 292

Juli 36 20 1 58 25

Augustus 9 30 23 20 9

September 15 36 98 55 81

Oktober 7 48 48 120 132

November 32 28 70 75 86

December 26 105 76 54 29

705 1.073 1.447 1.697 2.211

Aantal uitgereikte Europass Mobiliteit-documenten  
in Vlaanderen

Aantal online aangemaakte Europass-CV’s 

2014 134.055

2015 155.105

2016 168.230

2017 189.373

2018 197.429

Aantal Europass-CV’s online aangemaakt in België
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Vlaamse projecten 
in het kader van 
leermobiliteiten
De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming moedigt 

internationale en intercommunautaire mobiliteiten aan via het 

ministerieel besluit ‘Leermobiliteiten’. Daarin worden drie soorten 

mobiliteiten omschreven waarvoor er Vlaamse middelen zijn:

• Erasmus Belgica biedt studenten uit Belgische hogeronderwijs-

instellingen de mogelijkheid om binnen de landsgrenzen een 

ervaring op te doen die vergelijkbaar is met een Erasmus+-

mobiliteit. Ze kunnen studeren of stage lopen in een andere 

taalgemeenschap van België.

• Via Intercommunautaire stages voor toekomstige taalleerkrachten 

kunnen studenten van het tweede en derde jaar van hun bachelor-

opleiding onderwijsactiviteiten voor minimaal vijf studiepunten 

volgen in een partnerhogeschool van de andere gemeenschap. Dit 

programma heeft tot doel om de bestaande samenwerking op het 

vlak van onderwijs en vorming van leerkrachten te structureren en 

te versterken. 

• Buurklassen biedt de kans aan alle basis- en secundaire scholen in 

het gewoon en buitengewoon onderwijs om kleinschalige bilaterale 

projecten voor de uitwisseling van klassen te organiseren met 

scholen in de buurlanden van België. De klasuitwisseling vormt 

daarbij het hoogtepunt, maar maakt deel uit van een breder 

onderwijskundig project dat samen met de partnerschool in het 

buurland wordt uitgewerkt.
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Ministerieel besluit 2018  
(school- of academiejaar 2018-2019): 
geplande mobiliteiten

In het ministerieel besluit van 2018 kan Erasmus Belgica samen met 

de Intercommunautaire stages rekenen op 103.000 euro voor het 

academiejaar 2018-2019. Voor Buurklassen wordt 70.000 euro 

gereserveerd voor het schooljaar 2018-2019. 

Dat heeft geresulteerd in het volgende overzicht:

De definitieve resultaten en het aantal uitgevoerde mobiliteiten zijn 

einde 2019 beschikbaar.

Aantal 
goedgekeurde 

aanvragen

Aantal 
geplande 

mobiliteiten

Toegekend 
budget (euro)

Erasmus Belgica 21 278 78.620

Intercommunautaire stages 9 10.150

Buurklassen 22 86.690
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Ministerieel besluit 2017  
(school- of academiejaar 2017-2018): 
uitgevoerde mobiliteiten

Het voorgaande betekent dat eind 2018 de resultaten van de leer-

mobiliteiten in het school- of academiejaar 2017-2018 bekend zijn.

Buurklassen 

Buurklassen had in 2017 een beschikbaar budget van 85.000 euro. 

Epos keurde in 2017 achttien projecten goed, voor een totaalbedrag 

van 74.260 euro. Eén project heeft na de goedkeuring afgehaakt, 

waardoor er 4.500 euro vrijkwam. Er werd geen tweede ronde 

georganiseerd.

De deelnemende scholen dienden tegen 30 juli 2018 te rapporteren over 

de gerealiseerde activiteiten en de behaalde resultaten. In totaal werd 

61.784 euro van de toegekende budgetten gerealiseerd, of 89% van het 

toegekende budget. Dat betekent dat 23.216 euro of 27% van het 

minimaal beschikbare budget niet werd aangewend.

Erasmus Belgica

In 2017 keurde Epos 174 mobiliteiten om te studeren en 133 

mobiliteiten om stage te lopen in een andere taalgemeenschap goed 

voor een totaalbedrag van 103.900 euro. 

De deelnemende instellingen dienden tegen 30 september 2018 te 

rapporteren over het aantal gerealiseerde mobiliteiten en de toege-

kende beurzen. Op basis van de eindrapporten van de deelnemende 

instellingen blijkt dat er in totaal 54.110 euro of 52% van het beschik-

bare budget werd verdeeld over de studenten onder de vorm van 

Erasmus Belgica-beurzen voor het academiejaar 2017-2018 (+1% ten 

opzichte van 2016). 49.790 euro of 48% van het budget is niet ingezet, 

wat een daling is met 1% ten opzichte van het voorgaande jaar. 



90

Ministerieel besluit Leermobiliteiten 2017
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In totaal hebben 143 studenten deelgenomen aan Erasmus Belgica, 

waarvan 100 voor studie en 43 voor stage. In totaal is dit een daling 

met 21 mobiliteiten ten opzichte van het voorgaande jaar. Uitgedrukt 

in maanden, hebben de studenten 698 maanden gestudeerd en 144 

maanden stagegelopen in het kader van Erasmus Belgica.

Intercommunautaire stages voor  
toekomstige taalleerkrachten

In 2017 bedroeg het toegekende budget voor intercommunautaire 

stages 10.700 euro, verdeeld over de instellingen hoger onderwijs die 

een aanvraag hadden ingediend. Eén project heeft na de goedkeuring 

afgehaakt, waardoor er 650 euro vrijkwam.

De deelnemende instellingen dienden tegen 30 juni 2018 te 

rapporteren over het aantal gerealiseerde mobiliteiten en de 

toegekende beurzen. Op basis van de eindrapporten van de 

deelnemende instellingen is gebleken dat er in totaal 5.450 euro werd 

gespendeerd tijdens het academiejaar 2017-2018. 5.250 euro werd 

niet gebruikt. 
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Europese Dag van 
de Talen en het 
Europees talenlabel
Europese dag van de talen25 

Bij het afsluiten van het Europese Jaar van de Talen in 2001 werd 

besloten om in Europa jaarlijks een Europese Dag van de Talen vast 

te leggen op 26 september om het leren van vreemde talen te 

promoten en te bevorderen. Sindsdien wordt dit evenement 

ondersteund vanuit de Europese Commissie en de Raad van Europa 

met onder andere promotiemateriaal en diverse evenementen.

In Vlaanderen organiseert Epos in samenwerking met het Europese 

Dag van de Talen-platform tweejaarlijks een Europese Dag van de 

Talen-congres. Telkens staat het (be)leven van taal centraal.

Onder andere via wedstrijden wil Epos leerlingen en cursisten op een 

ernstige of ludieke manier creatief en actief laten omgaan met 

moderne talen. Voor taalleerkrachten biedt het spelelement van dit 

initiatief onbeperkte mogelijkheden qua motivatie voor taalonderwijs, 

coöperatief leren, mediawijsheid enz.

Europees talenlabel26 

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie 

ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de 

Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door 

Epos. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit 

Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de 

aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan 

hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook 

de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie 

bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiver-

siteit. De promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers 

en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen, maar door het 

Europese karakter van deze wedstrijd, in heel Europa. De criteria om 

de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Com-

missie. Vlaanderen voegde er drie Vlaamse prioriteiten aan toe.
25   www.epos-vlaanderen.be/nl/EDT
26   www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel

93

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/EDT
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel


Meer weten over
EPOS VZW

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

+32 2 553 97 31

Epos vzw • Epos nationaal agentschap Erasmus+ • Erasmus Belgica  • 
Intercommunautaire uitwisseling • Buurklassen • Europees talenlabel • 
Europese dag van de talen

 info@epos-vlaanderen.be

 www.epos-vlaanderen.be

  @EPOSvzw

 @eposvzw

 @eposvzw

eTWINNING

 etwinning@epos-vlaanderen.be 

 www.etwinning.be

  @eTwinning_be

 @etwinning.be

 eTwinningvlaanderen
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EPALE

 karine.nicolay@epos-vlaanderen.be

 ec.europa.eu/epale/nl

  @EPALE_FL

 @EPALE.VLAANDEREN.BE 

EUROGUIDANCE

 joke.verlinden@epos-vlaanderen.be

 www.euroguidance-vlaanderen.be

  @EuroguidanceFL

  pinterest.com/euroguidancefl

EUROPASS

 europass@vdab.be

 www.europass-vlaanderen.be

 www.facebook.com/EuropassVlaanderen

Mobiliteitstool   

www.europassmobiliteit.be

Europass-CV   

europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

https://epale.ec.europa.eu/nl
https://www.euroguidance-vlaanderen.be
https://pinterest.com/euroguidancefl
http://www.europass-vlaanderen.be
https://www.facebook.com/EuropassVlaanderen
https://www.europassmobiliteit.be/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Bijlage 1
Evenementen in 2018
JANUARI 2018

 8 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

 9 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

 10 Erasmus+ Infosessie Erasmus+ 

   Strategische Partnerschappen (KA2)

 12 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

 30 eTwinning Webinar ‘Tools in eTwinning’

 31 eTwinning eTwinning lokale startersworkshop

FEBRUARI 2018

 1 Euroguidance Studeren in het buitenland @SID-in 

 8 Euroguidance Studeren in het buitenland @SID-in 

 19 Erasmus+ Schrijfsessie strategische partnerschappen (KA2)

 21 Erasmus+ Schrijfsessie strategische partnerschappen (KA2)

 22 Erasmus+ Schrijfsessie strategische partnerschappen (KA2)

 27 Euroguidance Verruim je horizon

 28 eTwinning eTwinning lokale startersworkshop

MAART 2018

 1 eTwinning eTwinning Belgica contact seminar

 3 Euroguidance Studeren in het buitenland @SID-in

 14 eTwinning Webinar ‘Ga van start met een eTwinning-project’

 24 eTwinning eTwinning lokale startersworkshop

 26 Epos Anders leren op je werk met Jane Hart

APRIL 2018

 18 Buurklassen Kennismakingsmoment ‘Buurklassen’

 26 Erasmus+ Schrijfsessie beleidsplan voor internationalisering

MEI 2018

 7 Erasmus+ Contactseminarie individuele leermobiliteit voor  

   de harde sector (KA102 & KA116)

SEPTEMBER 2018

 12 eTwinning Webinar ‘Ga van start met een eTwinning-project’

 16 eTwinning Webinar ‘Ga van start met een eTwinning-project’

 19 Erasmus+ Kick-off meeting KA1 individuele leermobiliteit

 20 Erasmus+ Kick-off meeting KA1 individuele leermobiliteit

 25 Erasmus+ en EPALE Inspiratiesessie Erasmus+ volwasseneneducatie  

   en EPALE

  Erasmus+ Een Erasmus+-project opzetten voor buitenlandse  

   leerlingenstages
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 27 Erasmus+ Internationalisering op school – voor lagere scholen

 28 Erasmus+ STEM in het basisonderwijs

 29 eTwinning Webinar ‘Ga van start met een eTwinning-project’

OKTOBER 2018

 2 Erasmus+ Kick-off meeting KA2 Strategische Partnerschappen

 4 eTwinning Kick-off eTwinning

  eTwinning Contactseminarie ‘Entrepreneurship’

 5 Epos World Teachers’ Day 2018

 10 Europass Europass-Mobility training

 12 Erasmus+ en EPALE  Webinar ‘Online lesgeven aan volwassenen: 

   EPALE als voorbeeld’

 12 Erasmus+ #Erasmusdays 2018

 13 Erasmus+ #Erasmusdays 2018

 17 eTwinning eTwinning awards 2018

 23 Erasmus+ Erasmus+ individuele leermobiliteit (KA1)

 24 Erasmus+ Erasmus+ individuele leermobiliteit (KA1)

 26 Erasmus+ Internationalisering op school,  

   voor middelbare scholen

 29 Erasmus+ Contactseminarie ‘Supporting Migrants through  

   Education and Training’

 30 Erasmus+ Erasmus+ Volwasseneneducatie en EPALE

NOVEMBER 2018

 12 Erasmus+ Erasmus+ individuele leermobiliteit (KA1)

 19 Erasmus+ Conferentie ‘Bedrijven en stagiairs -  

   een partnerschap voor de toekomst’

 21 Europass Europass-Mobility training

 22 eTwinning eTwinning Contact Seminar - Gent

 23 Euroguidance Euroguidance Nascholing

 23 eTwinning eTwinning Contact Seminar - Gent 

 24 eTwinning eTwinning Contact Seminar - Gent 

 26 Erasmus+ Erasmus+ Strategische partnerschappen KA2

 28 Euroguidance Euroguidance Nascholing

DECEMBER 2018

 4 Erasmus+ Training impact+ tool voor strategische   

   partnerschappen (KA2)

 5 Erasmus+ Webinar voor lagere scholen ‘internationalisering  

  op school’

 10 Erasmus+ Webinar voor schoolpartnerschappen (KA229)

 13 Epos Grensverleggers 2018
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Bijlage 2
Statistische data  
vanaf de start van Erasmus+ (2014)

De historische vergelijking van aantallen per domein sinds de start 

van Erasmus+ moet met de nodige omzichtigheid worden aangepakt.

De kernactie voor individuele mobiliteiten (KA1) is qua invulling 

behoorlijk stabiel gebleven, behoudens de uitbreiding van de kernactie 

met mobiliteitsaanvragen door charterhouders in het domein 

beroepsonderwijs en -opleiding (KA116) in 2016, en met aanvragen 

door instellingen hoger onderwijs voor mobiliteiten door studenten en 

personeel tussen Erasmus+-landen en partnerlanden KA107) in 2015.

Organisaties die een aanvraag indienen via KA116, moeten aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Dat wordt vooraf onderzocht door het 

nationaal agentschap. Wie voldoet, wordt vervolgens uitgenodigd om 

een aanvraag tot charterhouder in te dienen. Dit is echter geen 

verplichting. Organisaties wiens aanvraag wordt aanvaard, kunnen 

vanaf dan via KA116 hun mobiliteitsaanvraag indienen. Dat biedt 

nogal wat voordelen. Vooreerst is de aanvraag eenvoudiger. 

Belangrijker is echter dat charterhouders aanspraak maken op een 

geoormerkt budget

Ook belangrijk om te vermelden is dat organisaties zich kunnen 

verenigen om een aanvraag in te dienen: zij kunnen onder de vorm 

van een consortium dan ook deelnemen aan mobiliteitsactiviteiten. 

Het consortium heeft een projectleider, die vaak een ervaren 

projectcoördinator is.

In hoger onderwijs moeten deelnemende organisaties over een Erasmus 

Handvest voor Hoger Onderwijs beschikken om te kunnen deelnemen. 
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De kernactie strategische partnerschappen heeft inhoudelijke 

aanpassingen ondergaan en werd ook uitgebreid.

In 2014 werd gestart met een domeinoverschrijdende code, naast de 

domeincodes. Die aparte code werd voor financieringsdoeleinden dan 

achteraf wel toegewezen aan een domein. In 2015 werd de code 

alweer afgevoerd.

In de volgende tabellen wordt de domeinoverschrijdende code niet 

opgenomen en de projecten zijn meteen toegevoegd aan het domein 

dat de projecten financiert.

Het domein schoolonderwijs heeft sinds de start van Erasmus+ een 

aanzienlijke aantal wijzigingen ondergaan. De schoolpartnerschap-

pen, waarbij het partnerschap uitsluitend uit scholen mag bestaan, is 

overgenomen uit het vorige onderwijsprogramma LLP (lifelong 

learning programme) omdat het als een belangrijk middel wordt 

beschouwd om kleinschalige samenwerking te bevorderen. In 2014 

werden deze kleinschalige projecten en de grootschalige strategische 

partnerschappen, die een engagement aangaan om een resultaat te 

leveren, in één code vervat, namelijk KA201.

Vanaf 2015 werd beslist om de schoolpartnerschappen een aparte 

code en voorwaarden toe te kennen, met name KA219.

Sinds 2018 zijn de modaliteiten voor de schoolpartnerschappen weer 

gewijzigd – het zijn nu partnerschappen voor schooluitwisseling – en 

daarbij hoort de nieuwe code KA229.

Dat allemaal betekent dat vergelijkingen over de jaren voor het domein 

schoolonderwijs lastig zijn en kunnen leiden tot foute conclusies indien 

er geen rekening wordt gehouden met de bovenstaande evolutie.
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KA1 – aantal aanvragen voor individuele mobiliteiten per oproepjaar

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 51 46 15 25 18 24

2017 66 46 15 25 19 19

2016 51 55 6 25 17 18

2015 57 45 24 27 30

2014 69 37 25 33

KA1 – het aandeel per domein van de aanvragen voor individuele mobiliteiten  
per oproepjaar

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 28% 26% 8% 14% 10% 13%

2017 35% 24% 8% 13% 10% 10%

2016 30% 32% 3% 15% 10% 10%

2015 31% 25% 13% 15% 16%

2014 42% 23% 15% 20%

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen? 
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KA2 – aantal aanvragen voor strategische partnerschappen per oproepjaar

Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partner-
schappen tussen 
scholen (KA219)

Partner-
schappen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2018 26 17 15 13 8

2017 20 17 18 7 15

2016 17 19 17 7 12

2015 19 25 19 21 18

2014 59 13 15 14

KA2 – het aandeel per domein van de aanvragen voor strategische 
partnerschappen per oproepjaar

Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partner-
schappen tussen 
scholen (KA219)

Partner-
schappen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2018 33% 22% 19% 16% 10%

2017 26% 22% 23% 9% 19%

2016 24% 26% 24% 10% 17%

2015 19% 25% 19% 21% 18%

2014 58% 13% 15% 14%
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Instellingen hoger onderwijs dienen geen klassieke KA1-aanvraag in, 

tenminste indien de instelling over een Europees Handvest voor 

Hoger Onderwijs beschikt, of, indien het een consortium betreft, het 

consortium werd aanvaard. Studentenmobiliteiten krijgen bovendien 

bovenop de Europese financiering een Vlaams duwtje in de rug.

Aangevraagd budget KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie (KA104)

2018 1 537 915,00 3 595 222,00 2 375 699,00 3 225 516,00 506 478,00

2017 1 881 770,00 3 040 759,00 1 210 258,00 1 647 247,00 403 490,00

2016 1 165 156,00 4 184 572,00 518 346,00 2 068 760,00 357 871,00

2015 1 129 972,00 3 704 917,00 1 903 052,00 497 102,00

2014 885 937,00 3 097 425,00 301 707,00

Beschikbare bedragen voor hoger onderwijs (euro)

Oproep-
jaar

Totale financiering (Europees en Vlaams) 
 voor hoger onderwijs programmalanden (KA103)

Vlaamse financiering voor  
hoger onderwijs programmalanden (KA103)(*)

2018 12 521 492,77 542 804,77

2017 11 562 194,20 1 264 579,33

2016 10 453 533,90 2 029 942,10

2015 9 971 794,01 2 195 658,01

2014 10 534 700,06 2 888 947,67

(*) De Vlaamse co-financiering bestaat uit de jaarlijkse 500.000 euro en een opgebouwd reservebudget

Hoeveel bedraagt het budget dat wordt aangevraagd bij Epos? 
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Aangevraagd budget KA2 (euro)

Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen (KA219)

Partnerschap-
pen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2018 6 320 068,00 1 572 347,00 3 923 835,00 4 345 211,00 1 905 364,00

2017 5 991 711,00 1 849 535,00 4 671 626,00 2 248 832,00 3 188 224,00

2016 4 584 772,00 2 069 725,00 3 764 774,00 1 659 591,00 2 440 136,00

2015 4 103 617,00 1 416 745,00 3 601 120,00 4 431 554,00 3 279 222,00

2014 4 170 416,00 1 850 514,00 2 203 568,00 1 217 387,00
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 39 43 15 25 12 16

2017 47 39 15 25 18 12

2016 29 44 6 25 10 13

2015 39 37 24 21 19

2014 43 30 25 15

Aantal geslaagde KA1-projecten

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 76% 93% 100% 100% 67% 67%

2017 71% 85% 100% 100% 95% 63%

2016 57% 80% 100% 100% 59% 72%

2015 68% 82% 100% 78% 63%

2014 62% 81% 100% 45%

Verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal ingediende KA1-aanvragen

Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel?
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Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 19 14 10 12 3

2017 14 3 14 7 9

2016 17 6 10 6 7

2015 14 4 15 12 13

2014 8 6 1 4

Aantal geslaagde KA2-projecten

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 73% 82% 67% 92% 38%

2017 70% 18% 78% 100% 60%

2016 100% 32% 59% 86% 58%

2015 74% 16% 79% 57% 72%

2014 14% 46% 7% 29%

Verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal ingediende KA2-aanvragen
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 1 118 795,00 5 822 170,00 12 522 927,01 2 008 039,00 193 271,00

2017 751 259,00 4 947 255,00 11 562 194,20 2 025 866,00 126 895,00

2016 575 582,00 3 931 589,00 10 453 533,59 1 899 034,00 97 786,00

2015 551 126,00 3 756 715,00 7 776 136,00 1 718 661,00 91 670,00

2014 513 846,50 3 763 954,00 7 645 752,00 91 863,00

Middelen ontvangen voor KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 1 876 476,00 1 876 476,00 1 335 414,00 828 515,00 1 326 191,00

2017 2 632 362,73 1 335 414,00 619 024,14 1 077 006,84

2016 2 001 868,00 1 292 701,00 498 722,00 732 791,00

2015 1 825 120,00 1 240 551,00 464 192,00 606 123,00

2014 574 534,50 1 253 503,00 464 662,00 577 022,00

Middelen ontvangen voor KA2 (euro)

Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de  
Erasmus+-projectfinanciering? 
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 39 43 15 25 12 16

2017 47 39 15 25 18 12

2016 29 44 6 25 10 13

2015 39 37 24 21 19

2014 43 30 25 15

Aantal gefinancierde KA1-projecten

Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd  
en voor welke bedragen sinds de start van Erasmus+?

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 11 14 7 3 3

2017 6 3 6 3 6

2016 5 6 6 2 4

2015 4 4 6 2 2

2014 8 6 1 4

Aantal gefinancierde KA2-projecten
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 1 223 175,00 3 328 481,00 2 375 699,00 12 507 435,00 1 962 321,00 215 168,00

2017 1 499 119,00 2 614 274,00 1 196 188,00 11 300 572,00 1 471 693,00 185 460,00

2016 661 090,00 3 145 911,00 472 918,00 10 413 516,00 1 639 137,00 281 455,00

2015 562 615,00 2 567 897,00 9 897 646,00 1 464 945,00 301 707,00

2014 500 974,00 2 135 250,00 10 211 905,00 150 325,00

Gefinancierde bedragen KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-
schappen in 
schoolonderwijs 
(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 2 469 942,00 1 317 723,00 1 460 724,00 1 127 614,00 758 603,00

2017 2 258 920,00 396 150,00 1 396 271,00 822 355,00 1 136 421,00

2016 1 460 370,00 560 845,00 1 272 643,00 626 915,00 859 328,00

2015 1 244 850,00 580 180,00 1 554 142,00 634 452,00 573 456,00

2014 1 813 280,00 1 541 964,00 443 190,00 767 387,00

Gefinancierde bedragen KA2 (euro)

109



110110

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2018 109% 98% 100% 98% 111%

2017 200% 77% 98% 73% 146%

2016 115% 92% 100% 86% 288%

2015 102% 68% 127% 85% 329%

2014 97% 57% 134%  164%

Budget daadwerkelijk vastgelegd voor KA1

Hoeveel van het beschikbare budget wordt  
daadwerkelijk vastgelegd in projectovereenkomsten?

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2018 132% 70% 109% 136% 57%

2017 101% 105% 133% 106%

2016 101% 98% 126% 117%

2015 100% 125% 137% 95%

2014 316% 123% 95% 133%

Budget daadwerkelijk vastgelegd voor KA2
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 11 8 11 3 4 2

2017 16 8 10 1 4 8

2016 9 3 12 0 3 2

2015 11 10 10 2 3 3

2014 16 5 16 2 4 0

KA1 – Schoolonderwijs (KA101)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 11 10 10 7 3 2

2017 7 7 10 7 5 3

2016 11 8 12 4 4 4

2015 7 7 10 5 5 3

2014 8 5 8 3 3 3

KA1 – Beroepsonderwijs en -opleiding zonder charter (KA102)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 1 1 5 1 1 2

2017 3 3 5 1 4 2

2016 1 1 4 1 1 2

2015 2 4 5 2 5 3

KA1 - Hoger onderwijs partnerlanden (KA107)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 5 0 6 2 1 1

2017 6 1 3 3 2 0

2016 1 0 2 1 1 1

KA1 – Beroepsonderwijs en -opleiding met charter (KA116)

In welke provincies bevinden zich de projectcoördinatoren  
van gefinancierde projecten in 2018?
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 0 4 5 1 2 4

2017 2 2 4 0 0 4

2016 0 4 2 0 1 6

2015 2 6 2 1 2 5

2014 4 5 2 2 0 2

KA1 – Volwasseneneducatie (KA104)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 1 0 1 2 0 3

2017 2 0 0 1 2 1

2016 2 0 0 0 0 4

2015 1 1 1 1 1 1

2014 1 0 3 1 0 1

KA2 – Strategische partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding (KA202)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 0 2 1 1 3 4

2017 1 0 1 0 1 3

2016 2 1 0 1 0 1

2015 1 0 0 1 0 2

2014 8 6 5 2 4 3

KA2 – Strategische partnerschappen in schoolonderwijs (KA201)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2017 8 4 4 6 6 1

2016 11 9 10 1 3 1

2015 0 6 11 4 2 0

KA2 – Partnerschappen tussen scholen (KA219)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 18 14 12 3 3 2

KA2 – Partnerschappen voor schooluitwisseling (KA229)
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 0 0 1 0 2 0

2017 0 2 0 0 0 1

2016 0 0 2 0 0 0

2015 0 0 0 1 1 0

2014 1 0 0 0 0 0

KA2 – Strategische partnerschappen in hoger onderwijs (KA203)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2018 0 0 1 0 0 2

2017 0 0 3 1 1 1

2016 1 0 0 1 0 2

2015 0 0 0 0 0 2

2014 1 0 2 0 0 1

KA2 – Strategische partnerschappen in volwasseneneducatie (KA204)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

KA1

2018 21% 17% 29% 12% 9% 11%

2017 24% 15% 24% 10% 12% 15%

2016 20% 15% 30% 8% 10% 17%

2015 18% 22% 24% 10% 13% 14%

2014 27% 16% 28% 10% 9% 10%

2014-2018 22% 17% 27% 10% 11% 13%

KA2

2018 25% 21% 21% 8% 11% 14%

2017 22% 12% 16% 16% 20% 14%

2016 31% 19% 23% 6% 6% 15%

2015 5% 19% 32% 19% 11% 14%

2014 28% 15% 26% 8% 10% 13%

2014-2018 23% 18% 23% 11% 11% 14%

KA1 & KA2 voor de 
periode 2014-2018 22% 17% 26% 10% 11% 14%

Procentueel aandeel van de provincie per oproepjaar en per kernactie 
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Domein aantal mannen aantal vrouwen

Schoolonderwijs (KA101) 187 536

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116) 886 924

Hoger onderwijs programmalanden (KA103) 2 774 4 471

Volwasseneneducatie (KA104) 33 93

EINDTOTAAL 3 880 6 024

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers per domein in kernactie 1

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 122

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 596

Onderwijsopdrachten 5

EINDTOTAAL 723

Deelnemers per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1:  
Schoolonderwijs (KA101)

Soort mobiliteit aantal

Langdurige mobiliteit in organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en/of bedrijven in het 
buitenland (ErasmusPro)

12

Opleiding van personeel in het buitenland 105

Stage van korte duur door lerenden 1 679

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 14

EINDTOTAAL 1 810

Deelnemers per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1:  
Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116)

Feiten en cijfers voor gerealiseerde mobiliteiten in 2018
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Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 1 824

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 4 080

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 760

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 581

EINDTOTAAL 7 245

Deelnemers per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1:  
Hoger onderwijs programmalanden (KA103)

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 28

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 99

Onderwijsopdrachten 2

EINDTOTAAL 129

Deelnemers per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1:  
Volwasseneneducatie (KA104)
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KA103 - uitgaande  
studentenmobiliteit (aantallen)  

tussen Erasmus+ 
 programmalanden

KA107 - uitgaande 
studentenmobiliteit 

(aantallen) naar Erasmus+ 
partnerlanden

KA107 - inkomende 
studentenmobiliteit 

(aantallen) uit Erasmus+ 
partnerlanden

totaal 
(stage 

en
studie)

totaal 
studie

totaal 
stage

gemid-
delde 

periode
studie 

(m)

gemid-
delde 

periode
stage 

(m)

totaal studie stage totaal studie stage

2014-2015  
(gevalideerd)(*)

5 215 3 750 1 465 4,8 3,5

2015-2016  
(gevalideerd)

5 275 3 922 1 353 4,7 3,3 49 49 141 141

2016-2017  
(gevalideerd)

5 682 4 043 1 639 4,6 3,5 36 36 139 139

2017-2018  
(niet gevalideerd)

5 726 4 010 1 716 4,6 3,5 33 33 148 148

2018-2019  
(niet gevalideerd)

6 008 3 975 2 033 4,6 3,4 29 21 8 91 82 9

(*) Gevalideerd betekent dat alle mobiliteiten gerapporteerd werden en nagekeken door het Nationaal Agentschap

Specifieke data KA1

Specifieke data voor het hoger onderwijs
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2014-2015 (gevalideerde gegevens)

bestemming 
(studie)

aantal per  
bestemming  

(studie)

bestemming 
(stage)

aantal per  
bestemming  

(stage)

bestemming  
(studie en stage 

samen)

aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

FR 729 NL 271 FR 920

ES 714 FR 191 ES 890

DE 341 UK 185 DE 469

IT 243 ES 176 NL 455

UK 203 DE 128 UK 388

NL 184 FI 63 IT 302

SE 179 IT 59 FI 232

FI 169 PT 57 SE 218

PT 151 IE 43 PT 208

DK 146 SE 39 DK 169

2015-2016 (gevalideerde gegevens)

bestemming 
(studie)

aantal per  
bestemming  

(studie)

bestemming 
(stage)

aantal per  
bestemming  

(stage)

bestemming  
(studie en stage 

samen)

aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

FR 664 NL 241 ES 835

ES 657 ES 178 FR 821

DE 365 FR 157 DE 489

IT 264 UK 153 NL 438

UK 239 DE 124 UK 392

SE 218 FI 70 IT 312

FI 209 PT 58 FI 279

NL 197 IT 48 SE 253

PT 179 TR 37 PT 237

DK 154 IE 37 DK 179

Bestemming van de uitgaande studentenmobiliteiten tussen programmalanden (top 10)
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2016-2017 (gevalideerde gegevens)

bestemming 
(studie)

aantal per  
bestemming  

(studie)

bestemming 
(stage)

aantal per  
bestemming  

(stage)

bestemming  
(studie en stage 

samen)

aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

ES 713 NL 315 ES 926

FR 655 ES 213 FR 841

DE 364 FR 186 NL 535

IT 268 UK 167 DE 527

UK 251 DE 163 UK 418

FI 231 IT 76 IT 344

NL 220 PT 71 FI 299

SE 196 FI 68 PT 261

PT 190 SE 46 SE 242

NO 167 CZ 40 DK 194

2017-2018 (niet-gevalideerde gegevens)

bestemming
(studie)

aantal per  
bestemming  

(studie)

bestemming 
(stage)

aantal per  
bestemming  

(stage)

bestemming  
(studie en stage 

samen)

aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

ES 696 NL 376 ES 928

FR 660 ES 232 FR 811

DE 324 UK 194 NL 567

IT 300 FR 151 UK 488

UK 294 DE 143 DE 467

FI 234 PT 76 IT 374

PT 198 IT 74 FI 287

NL 191 FI 53 PT 274

SE 190 SE 48 SE 238

DK 152 DK 47 DK 199
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2018-2019 (niet-gevalideerde gegevens)

bestemming 
(studie)

aantal per  
bestemming  

(studie)

bestemming 
(stage)

aantal per  
bestemming  

(stage)

bestemming  
(studie en stage 

samen)

aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

ES 676 NL 495 ES 900

FR 639 ES 224 FR 854

IT 299 UK 219 NL 704

UK 282 FR 215 UK 501

DE 282 DE 179 DE 461

PT 225 PT 86 IT 375

FI 210 IT 76 PT 311

NL 209 SE 71 SE 276

SE 205 FI 50 FI 260

NO 174 NO 49 NO 223

119



120

2014-2015 (gevalideerde gegevens)

studiegebieden (studie) aantal per 
studiegebied

(studie)

studiegebieden (stage) aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration 363 Medicine 111

Language acquisition 252 Therapy and rehabilitation 98

Business and administration,  
not further defined 252 Business and administration,  

not further defined 92

Economics 209 Nursing and midwifery 77

Languages 145 Management and administration 72

Law 134 Business and administration 66

Law 132 Hotel, restaurants and catering 58

Psychology 125 Information and Communication 
Technologies (ICTs) 57

Education 104 Architecture and town planning 56

Arts 86 Secretarial and office work 53

2015-2016 (gevalideerde gegevens)

studiegebieden (studie) aantal per 
studiegebied

(studie)

studiegebieden (stage) aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not 
further defined 608 Business and administration, not 

further defined 196

Language acquisition 265 Management and administration 110

Law 259 Medicine 107

Economics 190 Nursing and midwifery 98

Languages, not further defined 144 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 87

Psychology 142 Therapy and rehabilitation 70

Marketing and advertising 117 Social work and counselling 53

Journalism and information, not 
further defined 109 Travel, tourism and leisure 53

Engineering and engineering 
trades, not further defined 108 Medical diagnostic and  

treatment technology 47

Arts, not further defined 107 Architecture and town planning 42

Opleiding van de uitgaande studentenmobiliteiten tussen programmalanden (top 10)
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2016-2017 (gevalideerde gegevens)

studiegebieden (studie) aantal per 
studiegebied

(studie)

studiegebieden (stage) aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not 
further defined 659 Business and administration,  

not further defined 253

Law 288 Medicine 138

Economics 198 Therapy and rehabilitation 116

Language acquisition 176 Management and administration 110

Marketing and advertising 155 Nursing and midwifery 100

Psychology 150 Medical diagnostic and  
treatment technology 60

Literature and linguistics 139 Travel, tourism and leisure 60

Languages, not further defined 105 Social work and counselling 58

Education, not further defined 95 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 54

Social work and counselling 93 Marketing and advertising 42

2017-2018 (niet-gevalideerde gegevens)

studiegebieden (studie) aantal per 
studiegebied

(studie)

studiegebieden (stage) aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 844 Business and administration,  

not further defined 316

Law 361 Therapy and rehabilitation 129

Literature and linguistics 180 Medicine 123

Language acquisition 146 Nursing and midwifery 114

Marketing and advertising 123 Management and administration 94

Architecture and town planning 101 Medical diagnostic and treatment 
technology 66

Management and administration 101 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 49

Languages, not further defined 100 Travel, tourism and leisure 48

Electronics and automation 96 Architecture and town planning 42

Economics 87 Social work and counselling 40

2018-2019 (niet-gevalideerde gegevens)

studiegebieden (studie) aantal per 
studiegebied

(studie)

studiegebieden (stage) aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
notfurther defined 820 Business and administration, not 

further defined 294

Law 329 Medicine 150

Literature and linguistics 169 Management and administration 140

Management and administration 136 Therapy and rehabilitation 139

Psychology 136 Medical diagnostic and treatment 
technology 80

Language acquisition 122 Nursing and midwifery 67

Marketing and advertising 120 67

Architecture and town planning 115 Architecture and town planning 67

Engineering and engineering 
trades, not further defined 84 Social work and counselling 66

Teacher training with subject 
specialization 83 Information and Communication 

Technologies (ICTs), not further defined 64
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2015-2016 (gevalideerd)

Bestemming aantal

Rusland 19

USA 9

Bosnië & Herzegovina 4

Oekraïne 3

Servië 2

Hong Kong 2

Vietnam 2

Israël 2

Australië 1

Taiwan 1

Ecuador 1

Cuba 1

Korea 1

Palestina 1

2016-2017 (gevalideerd)

Bestemming aantal

USA 9

Rusland 8

Australië 4

Israël 4

Bosnië & Herzegovina 2

Palestina 2

Jordanië 2

Japan 2

Marokko 1

Wit-Rusland 1

Canada 1

2017-2018 (niet-gevalideerd)

Bestemming aantal

Rusland 7

Oekraïne 6

Canada 4

Australië 3

Japan 3

USA 2

Jordanië 2

Marokko 2

Georgië 2

Armenië 1

China 1

2018-2019 (niet-gevalideerd)

Alle uitgaande studenten  
naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten  
STUDIE naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten
STAGE naar partnerlanden

Bestemming aantal Bestemming aantal Bestemming aantal

Rusland 10 Rusland 10 Hong Kong 4

Israël 5 Israël 5 USA 2

Canada 4 Canada 2 Canada 2

Hong Kong 4 Australië 2 Totaal 8

USA 2 Servië 1

Australië 2 Georgië 1

Georgië 1 Totaal 21

Servië 1

Totaal 29

Bestemming van de uitgaande studentenmobiliteiten naar partnerlanden (top 10)
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2015-2016 (gevalideerd)

Studiegebied aantal

Languages, not further defined 7

Audio-visual techniques and media production 5

Economics 4

Electronics and automation 3

Architecture and town planning 3

Management and administration 3

Physics 2

Literature and linguistics 2

Software and applications development and 
analysis 2

History and archaeology 2

Social work and counselling 2

Medicine 2

Manufacturing and processing, not further 
defined 1

Sociology and cultural studies 1

Education, not further defined 1

Medicine 1

History and archaeology 1

Languages, not elsewhere classified 1

Social and behavioural sciences, not further 
defined 1

Political sciences and civics 1

Information and Commu nication Technologies 
(ICTs), not further defined 1

Biology 1

Environment, not elsewhere classified 1

Biological and related sciences, not further 
defined 1

2016-2017 (gevalideerd)

Studiegebied aantal

Languages, not further defined 5

Teacher training with subject specialization 4

Business and administration, not elsewhere 
classified 2

Electricity and energy 2

Nursing and midwifery 2

Arts and humanities, inter-disciplinary 
programmes 2

Marketing and advertising 1

Education science 1

History and archaeology 1

Arts, not further defined 1

Education, not further defined 1

Biological and related sciences,  
not further defined 1

Secretarial and office work 1

Information and Com  mu  nication Technologies 
(ICTs), not further defined 1

Law 1

Social and behavioural sciences, not 
furtherdefined 1

Environmental sciences 1

Political sciences and civics 1

Software and appli cations development  
and analysis 1

Psychology 1

Electronics and automation 1

Sociology and cultural studies 1

Health, not elsewhere classified 1

Journalism and reporting 1

Journalism and information, not elsewhere 
classified 1

Opleiding van de uitgaande studentenmobiliteiten naar partnerlanden (top 10)
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2017-2018 (niet-gevalideerd)

Studiegebied aantal

Social and behavioural sciences,  
not further defined 6

Languages, not further defined 5

Social work and counselling 4

Psychology 3

Electricity and energy 2

Business and administration,  
not further defined 2

Literature and linguistics 1

Languages, not elsewhere classified 1

Health, not further defined 1

Journalism and reporting 1

Engineering and engineering trades,  
not further defined 1

Humanities  
(except languages),  
not further defined

1

Architecture and town planning 1

Marketing and advertising 1

Political sciences and civics 1

Law 1

Information and Communication Technologies 
(ICTs), not further defined 1

2018-2019 (niet-gevalideerd)

Studiegebied aantal

8

Business and administration, not further 
defined 4

Arts, not further defined 4

Law 3

Fashion, interior and industrial design 2

Psychology 1

Chemical engineering and processes 1

Physics 1

Literature and linguistics 1

Political sciences and civics 1

Electronics and automation 1

Journalism and information, not further 
defined 1

Journalism and reporting 1
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2014-2015 (gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Spanje 838

Italië 446

Duitsland 366

Frankrijk 268

Polen 239

Nederland 238

Tsjechië 196

Turkije 175

Finland 121

Verenigd Koninkrijk 108

2015-2016 (gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Spanje 957

Italië 515

Duitsland 345

Frankrijk 286

Nederland 261

Polen 210

Turkije 210

Tsjechië 174

Finland 129

Portugal 116

2017-2018 (niet-gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Spanje 792

Italië 496

Duitsland 396

Frankrijk 278

Nederland 199

Polen 168

Turkije 167

Tsjechië 143

Portugal 141

Finland 130

2018-2019 (niet-gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Spanje 805

Duitsland 417

Italië 412

Frankrijk 319

Nederland 179

Polen 166

Finland 153

Tsjechië 149

Verenigd Koninkrijk 135

Turkije 135

2016-2017 (gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Spanje 1223

Italië 834

Frankrijk 586

Duitsland 464

Nederland 257

Turkije 240

Polen 202

Finland 165

Tsjechië 155

Verenigd Koninkrijk 146

Land van oorsprong van de inkomende studentenmobiliteiten  
tussen programmalanden (top 10)
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2015-2016 (gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Oekraïne 29

Jordanië 26

Rusland 22

Vietnam 13

Cuba 7

Servië 7

China 6

USA 5

Bosnië & Herzegovina 4

Tunesië 3

Thailand 3

Marokko 3

Hong Kong 2

Kosovo 2

Kazachstan 2

Zuid-Afrika 1

Taiwan 1

Armeniê 1

Australië 1

Israël 1

Albanië 1

Korea 1

TOTAAL 141

2017-2018 (niet-gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Oekraïne 30

Rusland 21

Marokko 17

Jordanië 16

China 10

Armenië 9

Vietnam 7

Servië 4

Israël 4

Zuid-Afrika 3

Brazilië 3

Bosnië & Herzegovina 3

Georgië 2

Tanzania 2

Thailand 2

Cuba 2

USA 2

Canada 2

Bhutan 2

Kazachstan 2

Suriname 1

Taiwan 1

Japan 1

Nicaragua 1

Australië 1

TOTAAL 148

2016-2017 (gevalideerd)

Land van oorsprong aantal

Oekraïne 23

Rusland 14

Vietnam 14

Palestina 10

USA 10

Chili 8

Israël 8

China 7

Armenië 7

Jordanië 7

Bosnië & Herzegovina 5

Tunezië 4

Marokko 3

Cuba 3

Australië 3

Kazachstan 3

Wit-Rusland 3

Georgië 2

Indië 2

Japan 1

Servië 1

Thailand 1

TOTAAL 139

Land van oorsprong van de inkomende studentenmobiliteiten  
voor studie met partnerlanden (alle)    
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2018-2019 (niet-gevalideerd)

Alle inkomende studenten  
uit partnerlanden

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong aantal Land van oorsprong aantal Land van oorsprong aantal

Oekraïne 17 Oekraïne 17 Marokko 3

Rusland 13 Rusland 13 Canada 3

Palestina 10 Palestina 10 Armenië 2

China 7 China 7 Mozambique 1

Gambia 6 Gambia 6 TOTAAL 9

Servië 5 Servië 5

Israël 4 Israël 4

Brazilië 3 Brazilië 3

Hong Kong 3 Kazachstan 3

Kazachstan 3 Hong Kong 3

Marokko 3 Thailand 2

Canada 3 Jordanië 2

Thailand 2 Bosnië & Herzogovina 2

Bosnië & Herzegovina 2 Georgië 2

Armenië 2 Ecuador 1

Georgië 2 Australië 1

Jordanië 2 Chili 1

Australië 1 TOTAAL 82

Mozambique 1

Chili 1

Ecuador 1

TOTAAL 91
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VET KA1
(KA102 en 

KA116)

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

totaal stage in 
bedrijf

stage in 
onderwijs-
organisatie

aantal M aantal V gemiddelde 
duur 

(dagen)

totaal aantal M aantal V

2014  
(gevalideerd) 815 723 92 363 452 26,4 179 71 108

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 20 52 37 15

2016 
(gevalideerd)

1167 1062 105 545 622 25,0 140 83 57

2017  
(niet-gevalideerd)

1331 1088 243 725 606 19,1 86 30 56

2018 
(niet-gevalideerd)(*)

892 598 276 409 483 24,7 49 18 31

(*) stageplaats is onvolledig met een deel lege velden

KA116

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

totaal stage in 
bedrijf

stage in 
onderwijs-
organisatie

aantal M aantal V gemiddelde 
duur 

(dagen)

totaal aantal M aantal V

2016 
(gevalideerd)

193 164 29 145 48 20,7 37 20 17

2017  
(niet-gevalideerd)

397 352 45 241 156 19,5 70 22 48

2018 
(niet-gevalideerd)

339 197 142 179 160 26,4 19 4 15

KA102

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

totaal stage in 
bedrijf

stage in 
onderwijs-
organisatie

aantal M aantal V gemiddelde 
duur 

(dagen)

totaal aantal M aantal V

2014  
(gevalideerd) 815 723 92 363 452 26,4 179 71 108

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 20 52 37 15

2016 
(gevalideerd)

974 898 76 400 574 25,9 103 63 40

2017  
(niet-gevalideerd)

934 736 198 484 450 19 16 8 8

2018 
(niet-gevalideerd)(*)

553 401 134 230 323 23,6 30 14 16

(*) stageplaats is onvolledig met een deel lege velden

Aantal VET-lerenden en -personeelsleden per oproepjaar

Specifieke data voor VET
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LERENDEN
KA102

2014 
(gevalideerd)

2015 
(gevalideerd)

2016 
(gevalideerd)

2017 
(niet-gevalideerd)

2018 
(niet-gevalideerd)

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

1 FR 141 UK 188 UK 184 UK 271 UK 169

2 UK 99 NL 108 FR 171 NL 92 NL 75

3 ES 92 ES 96 NL 164 ES 91 FR 70

4 PT 74 DE 88 FI 113 IT 76 ES 48

5 IT 69 FR 61 ES 78 DE 68 IT 35

6 MT 64 EL 56 DE 62 FR 55 SI 29

7 NL 55 MT 49 PT 61 MT 53 FI 27

8 FI 48 EE 45 IT 44 HU 52 DK 19

9 SE 32 IT 44 DK 35 EL 47 DE 18

10 DE 25 IS 30 RO 22 PT 46 PL 12

Bestemming van de VET-lerenden per oproepjaar (top 10)

LERENDEN
KA116

2016 
(gevalideerd)

2017 
(niet-gevalideerd)

2018 
(niet-gevalideerd)

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

land aantal 
lerenden

1 PT 51 NL 72 FR 41

2 ES 23 UK 65 ES 39

3 SE 17 DE 38 UK 38

4 EE 17 SE 32 IT 35

5 UK 16 PT 25 NL 34

6 HU 12 IT 21 FI 28

7 FR 12 DK 20 DE 17

8 AW 9 ES 19 EE 16

9 AT 9 RO 15 SE 13

10 DK 7 FR 15 HU 11
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2014 2015 2016 2017 2018

Beschikbaar 80 000,00 102 650,00 105 600,00 103 900,00 (*)

Aanvraag Toegekend aan projecten 87 400,00 114 400,00 105 600,00 130 600,00 78 620,00

Aantal gefinancierde aanvragen 20 21 21 21 21

Aantal mobiliteiten studie 130 149 157 174 132

Aantal mobiliteiten stage 44 47 60 133 146

Eindrapport Ingezet door projecten 49 200,00 57 010,00 54 350,00 61 784,00

Aantal mobiliteiten studie 109 130 112 100

Aantal mobiliteiten stage 20 44 52 43

Erasmus Belgica

2014 2015 2016 2017 2018

Beschikbaar 19 500,00 11 950,00 9 000,00 10 700,00 (*)

Toegekend aan projecten 17 800,00 11 950,00 9 000,00 10 700,00 10 150,00

Ingezet door projecten 10 150,00 9 400,00 8 050,00 72 876,00

(*) voor Erasmus Belgica en intercommunautaire stages is in totaal 103 000 euro voorzien

Intercommunautaire stage voor toekomstige taalleerkrachten

2015 2016 2017 2018

Beschikbaar 102 400,00 102 400,00 85 000,00 70 000,00

Toegekend aan projecten 54 490,00 83 450,00 74 260,00 86 690,00

Ingezet door projecten 49 740,00 72 876,00 61 784,00

Buurklassen

Ministerieel besluit leermobiliteiten 2014-2018
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oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 43 43 43

Betoelaging 501 339 500 974 452 733

Deelnemers 333 333 280

Organisatie 71 71 71

2015 Projecten 39 39 39

Betoelaging 566 125 562 615 531 525

Deelnemers 344 344 361

Organisatie 51 51 51

2016 Projecten 30 29 29

Betoelaging 664 000 661 090 618 245

Deelnemers 439 438 438

Organisatie 60 59 59

      

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt vroegtijdig beëindigd

2014 Projecten 30 30 30

Betoelaging 2 313 684 2 135 250 1 999 903

Deelnemers 1 093 1 007 998

Organisatie 139 139 139

2015 Projecten 37 37 37

Betoelaging 3 083 188 2 567 897 2 149 769

Deelnemers 1 351 1 214 1 142

Organisatie 129 129 129

2016 Projecten 44 44 41 1

Betoelaging 3 316 517 3 145 911 2 445 031 0

Deelnemers 1 517 1 446 1 206 15

Organisatie 162 162 152 2

KA101 - individuele mobiliteiten in het schoolonderwijs

KA102 - individuele mobiliteiten in beroepsonderwijs en -opleiding (zonder charter)

Afgesloten projecten27

Deze rubriek bevat enkel data voor oproepjaren die volledig zijn 

afgesloten per 31/12/2018, d.w.z. alle projecten van de selectie zijn 

afgesloten, en de data zijn dus definitief.

27 Bron: Dashboard Erasmus+ op 8 juli 2019 (ErasmusPlus.qvw)
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oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 25 25 25

Betoelaging 10 039 454 10 211 905 9 760 146

Deelnemers 6 127 6 502 6 312

Organisatie 25 25 25

2015 Projecten 24 24 24

Betoelaging 9 857 250 9 897 646 9 658 220

Deelnemers 6 234 5 983 6 423

Organisatie 24 24 24

2016 Projecten 25 25 25

Betoelaging 10 349 207 10 413 516 10 044 302

Deelnemers 6 813 7 079 6 963

Organisatie 25 25 25

(*) Het gecontractualisseerde bedrag kan hoger liggen dan het toegekende bedrag omwille van het geoormerkte budget voor special needs studenten dat pas later wordt gecontractualiseerd.

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2015 Projecten 21 21 21

Betoelaging 1 573 942 1 464 945 1 146 390

Deelnemers 374 380 324

Organisatie 21 21 21

2016 Projecten 10 10 9

Betoelaging 1 645 406 1 639 137 1 202 206

Deelnemers 445 452 360

Organisatie 10 10 9

KA103 - individuele mobiliteiten tussen programmalanden in het hoger onderwijs (*)

KA107 – individuele mobiliteiten met partnerlanden in het hoger onderwijs

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt vroegtijdig beëindigd

2014 Projecten 15 15 15

Betoelaging 150 325 150 325 127 813

Deelnemers 107 107 102

Organisatie 32 32 32

2015 Projecten 19 19 18 1

Betoelaging 301 707 301 707 264 010 0

Deelnemers 193 193 194 6

Organisatie 24 24 23 1

2016 Projecten 13 13 13

Betoelaging 281 455 281 455 241 526

Deelnemers 177 177 174

Organisatie 25 20 20

KA104 – individuele mobiliteiten in volwasseneneducatie
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oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2016 Projecten 6 6 6

Betoelaging 518 346 472 918 469 017

Deelnemers 280 260 267

Organisatie 39 39 39

KA116 – individuele mobiliteiten in beroepsonderwijs en -opleiding (door charterhouders)

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 3 3 3

Betoelaging 931 833 925 202 892 023

Deelnemers 576 558 0

Organisatie 28 28 28

KA200 – domeinoverschrijdende partnerschappen (enkel in het oproepjaar 2014)

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 (*) Projecten 8 8 8

Betoelaging 1 833 266 1 831 280

Deelnemers 1 936 1 943

Organisatie 46 46

2015 Projecten 4 4 4

Betoelaging 1 244 872 1 244 850 1 241 502

Deelnemers 1 069 1 062 0

Organisatie 33 33 33

(*) De data voor KA201 in 2014 zijn niet sluitend, afhankelijk van de gebruikte software verschillen de resultaten. De data die niet konden worden gevalideerd, werden daarom niet opgenomen.

KA201 – strategische partnerschappen in het schoolonderwijs  
(inclusief partnerschappen tussen scholen in 2014)

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 6 6 6

Betoelaging 1 559 514 1 541 964 1 526 586

Deelnemers 1 459 1 419 0

Organisatie 40 40 40

2015 Projecten 6 6 6

Betoelaging 1 554 142 1 554 142 1 454 800

Deelnemers 1 676 1 676 0

Organisatie 43 43 43

KA202 – strategische partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding
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oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 1 1 1

Betoelaging 447 190 443 190 425 686

Deelnemers 400 400 0

Organisatie 4 4 4

2015 Projecten 2 2 2

Betoelaging 634 452 634 452 584 788

Deelnemers 314 314 0

Organisatie 8 8 8

KA203 – strategische partnerschappen in het hoger onderwijs

oproepjaar onderwerp toegekend contract afgewerkt

2014 Projecten 4 4 4

Betoelaging 767 387 767 387 749 035

Deelnemers 702 702 0

Organisatie 24 24 24

2015 Projecten 2 2 2

Betoelaging 573 456 573 456 573 456

Deelnemers 685 685 0

Organisatie 16 16 16

KA204 – strategische partnerschappen in volwasseneneducatie
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