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De analyse van de stafmobiliteiten is gebaseerd op de deelnemersenquêtes, die moeten worden 

ingevuld door het personeelslid na zijn of haar individuele mobiliteit onder KA1. 

Aangezien die mobiliteiten projectgebonden zijn, zijn de enquêtes eveneens gebonden aan het jaar 

van de oproep en dus niet aan een schooljaar of academiejaar.  

 

Voor wat betreft de validering van de data uit de drie verwerkte calls is de stand van zaken als volgt: 

- Call 2014: alle KA1-projecten zijn afgewerkt en de data volledig en gevalideerd; 

- Call 2015: alle KA1-projecten zijn afgewerkt en de data volledig en gevalideerd; 

- Call 2016: de helft van de KA1-projecten van deze call lopen nog; 

- Call 2017: het merendeel van de KA1-projecten van deze call lopen nog. 

Bij de verwerking van de data1 werd rekening gehouden met het aantal ingediende enquêtes per 

call en per domein om het juiste gewicht toe te kennen aan elke call: 

 

 School-
onderwijs 

Beroeps-
onderwijs en  

-vorming 

Hoger 
onderwijs 

Volwassenen-
educatie 

2014 311 50 818 105 

2015 358 47 993 168 

2016 426 114 1109 150 

2017 549 39 1073 67 

 

Inhoudelijk verschillen de deelnemersenquêtes van domein tot domein, zij het met aantal 

gemeenschappelijke vragen. De vraagstelling kan ook verschillen, zelfs binnen een domein, 

waardoor een volledige vergelijking tussen domeinen, en dus ook binnen een domein soms wordt 

bemoeilijkt.  

 

Grosso modo is elke deelnemersenquête opgebouwd uit de volgende vier elementen: algemene 

informatie over de deelnemer, de resultaten en impact van de mobiliteit (bv. persoonlijk, 

professioneel, voor de zendende organisatie, voor de ontvangende organisatie, enz.), validering en 

formele erkenning, en een besluit. 

 

De afkortingen SE, VET, HE, AE op de volgende bladzijdes verwijzen respectievelijk naar de 

domeinen school education (schoolonderwijs), vocational education and training (beroepsonderwijs 

en -vorming), higher education (hoger onderwijs), en adult education (volwasseneducatie). 

 

Voor hoger onderwijs worden enkel mobiliteiten met Erasmus+ programmalanden opgenomen 

omwille van ontbrekende details in de Europese databank. De databank voor de 

deelnemersrapporten laat niet toe om in geval van stafmobiliteit met partnerlanden het onderscheid 

te maken tussen inkomende en uitgaande stafmobiliteit, wat de cijfers vertekent en een vergelijking 

bemoeilijkt.

                                                

1 Data zoals beschikbaar op 16 november 2018 in Mobility Tool+ en Erasmus+ Participants Survey Analytics 
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INLEIDING 
Sinds de start van Erasmus+ hebben Vlaamse organisaties in totaal 6 377 buitenlandse mobiliteiten voor personeel georganiseerd.  

Er is duidelijk een jaarlijkse toename van dit type mobiliteiten waarneembaar. 

Oproepronde 2017 is nog niet volledig afgewerkt op dit moment waardoor het aantal onderwijsopdrachten of stage door personeelsleden in het 

buitenland nog verder zal toenemen. 

 

 

 

 School-
onderwijs 

Beroeps-
onderwijs en  

-vorming 

Hoger 
onderwijs 

Volwassenen-
educatie 

TOTAAL 

 
2014 311 50 818 105 1 284 20% 

2015 358 47 993 168 1 566 25% 

2016 426 114 1 109 150 1 799 28% 

2017 549 39 1 073 67 1 728 27% 

TOTAAL 1 644 250 3 993 490 6 377  

 26% 4% 63% 8%   
 

 

 

 

Van alle mobiliteiten neemt hoger onderwijs het overgrote deel voor zijn rekening met 63%, gevolgd door schoolonderwijs met 26%.  

Dat laatste betekent dus dat één stafmobiliteit op vier wordt uitgevoerd door een medewerker uit het leerplichtonderwijs. 
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MOTIVATIE 

 
 

De drie belangrijkste redenen om 
een opdracht uit te voeren in een 
gastinstelling zijn: 
1. Nieuwe contacten maken en het 

professionele netwerk 
uitbouwen; 

2. Kennis en knowhow verkrijgen 
uit buitenlandse voorbeelden; 

3. De eigen kennis en 
vaardigheden delen. 

De top drie ziet er een beetje anders 

uit ten opzichte van vorig jaar: het 

delen van eigen kennis en 

vaardigheden vervangt het uitbreiden 

van praktische vaardigheden voor mijn 

huidige job en mijn professionele 

ontwikkeling. 

Nieuwe contacten maken en het 

professionele netwerk uitbouwen is 

een plaatsje opgeschoven. 
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Per domein ziet de top tien er als volgt uit:  
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PAST DE MOBILITEIT IN DE VISIE VAN DE ZENDENDE ORGANISATIE? 

 

In de vragenlijst voor deelnemers uit schoolonderwijs en volwasseneneducatie wordt gepolst naar het verband tussen de individuele mobiliteit 

en het Europese ontwikkelingsplan.  

Dat plan is een verplicht onderdeel van de aanvraag en verwoordt de strategie van de aanvragende organisatie rond de uitbouw van 

internationalisering in de betrokken organisatie, gebaseerd op de noden in de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

  

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

volledig akkoord

akkoord

nee

ik weet het niet

WAS YOUR MOBILITY LINKED TO THE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLAN OF YOUR 

INSTITUTION?

AE SE

Ten opzichte van het vorige rapport 

zijn de cijfers voor ‘volledig 

akkoord’ lichtjes gestegen naar een 

gezamenlijk gemiddelde van 75%. 

Schoolonderwijs scoort nog steeds 

een beetje hoger, terwijl 

volwasseneneducatie net eronder 

blijft. 

De groep die niet op de hoogte is, 

is gedaald tot onder de 20% in 

beide domeinen. 

 

Vier van de vijf deelnemers is akkoord 

tot volledig akkoord met de stelling en 

ziet dus een verband met het 

ontwikkelingsplan van de organisatie 

en de mobiliteit. 
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Bij medewerkers actief in het hoger onderwijs wordt er gepeild naar het verband met de internationale strategie van de organisatie. De cijfers 

bevestigen de vaststelling van vorig jaar: 90% vindt dat stafmobiliteit sterk tot heel sterk wordt aangemoedigd als deel van de institutionele 

strategie, terwijl 10% het verband niet ziet. 

 

 

1%
9%

47%

43%

IS MOBILITY OF STAFF ACTIVELY ENCOURAGED BY 
YOUR INSTITUTION AS PART OF ITS INSTITUTIONAL 

STRATEGY

nauwelijks weinig sterk heel sterk
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Hoeveel keren heeft een medewerker reeds deelgenomen aan Erasmus+ of de voorganger LLP? 

- Per domein 

 

 

- Alle domeinen samen 
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SE VET HE AE

2-5 times 6-10 times More than 10 times

71%

20%

9%

2-5 times 6-10 times More than 10 times
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VORMEN VAN STAFMOBILITEIT 
 
De mogelijke activiteiten, die een medewerker kan uitvoeren tijdens een KA1-mobiliteit, hangt 
af van het domein waarbinnen de mobiliteit wordt uitgevoerd. 

 
 

 

 
 

 

24%

52%

16%

8%

WHAT TYPE OF ACTIVITY DID YOU 
CARRY OUT (SE)?

Job-shadowing/observation period

Participation in a structured course

Participation in a training event (e.g. conference)

Teaching assignment

27%

36%

30%

7%

WHAT TYPE OF ACTIVITY DID YOU 
CARRY OUT (AE)?

Job-shadowing/observation period

Participation in a structured course

Participation in a training event (e.g. conference)

Teaching assignment

De meeste populaire activiteit voor 

stafmobiliteiten in schoolonderwijs 

blijft deelname aan een 

georganiseerde cursus in het 

buitenland met één op de twee 

mobiliteiten. 

 

‘Teaching assignment’ is lichtjes 

gestegen te nadele van 

‘participation in a training event’. 

Volwasseneneducatie biedt 

gelijkaardige soorten mobiliteiten 

aan.  

 

‘Teaching assignments’ zijn ook 

hier lichtjes toegenomen, net als 

‘job shadowing’. 
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In de domeinen beroepsonderwijs- en vorming en hoger onderwijs, kunnen personeelsleden ook 

een training of stage lopen.  

 

 
 

In het domein hoger onderwijs wordt gepeild naar de onderdelen van de mobiliteit. In tegenstelling 

tot de vorige domeinen, kunnen er hier dus meerdere elementen deel uitmaken van die mobiliteit. 

 

 
 

Het overzicht vertoont nauwelijks verschillen met de vorige versie.

26%

38%

36%

WHAT TYPE OF ACTIVITY DID YOU 
CARRY OUT (VET)?

other

staff training (work placements or job shadowing)

teacher/training assignments

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Cultural activities

Distance teaching/online courses

Job-shadowing

Joint events and seminars

Lectures

Monitoring of Erasmus+ projects

Own research activities

Participation in a Staff Training Week

Participation in tests/exams

Planning of future Erasmus+ co-operation

Problem-based learning/case studies

Promotion and/or follow-up/monitoring of Erasmus+…

Research supervision of students

Tutorials/seminars/workshops

Did your staff mobility include the following elements (HE)?

‘Teacher/training assignments’ zijn 

net geen 10% gedaald, ten 

voordele van ‘other’. Staff training 

blijft ongeveer status quo. 
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COMPETENTIE-ONTWIKKELING 
De grafieken tonen de percentages van de deelnemers die akkoord tot volledig akkoord zijn met de stelling. De huidige cijfers volgen dezelfde 

trend als vorig jaar. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I have improved my knowledge of the subject taught/of my professional area

I have refreshed my attitude towards teaching/training *

I have upgraded my knowledge of education systems in other countries

I have increased my awareness of (European) funding mechanisms for projects in my
field

I have experimented and developed new learning practices or teaching methods *

I have learned from good practices abroad

I have increased my awareness on new methods of assessing/giving credit for skills
or competences acquired in formal/informal learning context

Personal and professional development in SE (agree & strongly agree)

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

I have improved my knowledge of the subject taught/of my professional area

I have refreshed my attitude towards teaching/training *

I have upgraded my knowledge of education systems in other countries

I have increased my awareness of (European) funding mechanisms for projects in my
field

I have learned from good practices abroad

I have increased my awareness on new methods of assessing/giving credit for skills
or competences acquired in formal/informal learning context

Personal and professional development in AE (agree & strongly agree)
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

I have improved my knowledge of the subject taught/of my professional area

I have refreshed my attitude towards teaching/training *

I have upgraded my knowledge of education systems in other countries

I have increased my awareness of (European) funding mechanisms for projects in my
field

I have increased my awareness on new methods of assessing/giving credit for skills
or competences acquired in formal/informal learning context

Professional and personal development in VET (agree & strongly agree)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

I have experimented and developed new learning practices or teaching methods

I have learned from good practices abroad

During my mobility activity I contributed to create spin-off effects like curriculum
development, development of joint courses or modules, academic networks, research

collaboration, etc.

During my mobility activity I contributed to increasing the quality and quantity of
student or staff mobility to and from my sending institution

During my mobility activity I have shared my knowledge and skills with students
and/or other persons

Professional and personal development in HE (agree & strongly agree)
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IMPACT EN DISSEMINATIE 

 

has led to the use of new 
teaching 

methods/approaches/good 
practices at my sending 

institution
27%

has let to the 
introduction of new 
teaching subject(s)

18%

has led to the introduction 
of changes in the 

organisation/management 
of my sending institution

19%

has led to new/increased 
cooperation with the 

partner 
institution/organisation(s)

15%

has led to 
internationalisation of 
my sending institution

21%
other
0%

MY PARTICIPATION IN ERASMUS+ HAD THE 
FOLLOWING IMPACT ON MY SENDING

INSTITUTION IN SE 
(AGREE & STRONGLY AGREE)



       

    - 15 - 

  

has led to the use of new 
teaching 

methods/approaches/good 
practices at my sending 

institution
23%

has let to the 
introduction of new 
teaching subject(s)

21%

has led to the introduction of 
changes in the 

organisation/management of 
my sending institution

15%

has led to new/increased 
cooperation with the partner 

institution/organisation(s)
18%

has led to 
internationalisation of 
my sending institution

22%

other
1%

MY PARTICIPATION IN ERASMUS+ HAD THE 
FOLLOWING IMPACT ON MY SENDING INSTITUTION 

IN AE 
(AGREE & STRONGLY AGREE)
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has led to the use of new teaching 
methods/approaches/good practices 

at my sending institution
17%

has let to the introduction of 
new teaching subject(s)

30%

has led to the introduction of 
changes in the 

organisation/management of 
my sending institution

12%

has led to new/increased 
cooperation with the partner 

institution/organisation(s)
17%

has led to internationalisation of 
my sending institution

21%

other
3%

MY PARTICIPATION IN ERASMUS+ HAD THE FOLLOWING 
IMPACT ON MY SENDING INSTITUTION IN VET

(AGREE & STRONGLY AGREE)
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has led to the use of new teaching 
methods/approaches/good practices at 

my sending institution
18%

has led to stronger 
involvement of my institution 
in curriculum development

9%

has led to the introduction of 
changes in the 

organisation/management of my 
sending institution

14%

has led to new/increased 
cooperation with the partner 

institution/organisation(s)
29%

has led to 
internationalisation of my 

sending institution
30%

MY PARTICIPATION IN ERASMUS+ HAD THE FOLLOWING 
IMPACT ON MY SENDING INSTITUTION IN HE 

(AGREE & STRONGLY AGREE)
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ERKENNING 
De vraag naar de formele erkenning van de mobiliteit is identiek voor de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -vorming en 

volwasseneneducatie. 

Opnieuw wordt in schoolonderwijs aandacht besteed aan de erkenning van de mobiliteit.  

In volwasseneneducatie is die aandacht lichtjes gestegen. 

In beroepsonderwijs en -vorming daarentegen is de formele erkenning gedaald. 

 

0%

10%

20%
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40%

50%
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70%

80%

90%

SE VET AE

Have you received formal recognition for 
satisfactorily completed activities of the programme 

(for example a certificate, diploma, etc.)?

Yes No
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De wijze van erkenning voor deze drie domeinen blijft ook onveranderd: het gaat in hoofdzaak om een informele erkenning door de 

leidinggevende. Wat deze erkenning precies inhoudt, wordt niet gevraagd in de deelnemersenquête. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%

90%

100%

salary increase informal recognition by the
management

not recognised at all other

In what way will your mobility be recognised by your sending institution?

SE VET AE
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In het domein hoger onderwijs wordt er uitgegaan van erkenning, en wordt er meteen gepeild naar het soort erkenning. Dat is, in tegenstelling 

tot de andere domeinen, een multiple choice vraag, waardoor de antwoorden uit hoger onderwijs niet kunnen worden vergeleken met de 

andere domeinen. 

 

 
 

72% van de respondenten in hoger onderwijs geeft aan tevreden te zijn met deze vorm van erkenning, tegenover 13% die niet tevreden zijn. 

De overige respondenten geven aan dat ze het niet weten of niet kunnen inschatten. 

 

included in my annual 
performance assessment

20%

part of my yearly work 
plan
33%

salary increase
0%

informal recognition by 
the management

40%

not recognised at all
5%

other
2%

In what way will your mobility be recognised by your sending 
institution (HE)?
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SE VET AE

In future...

I am more motivated to carry on developing my professional
skills

I intend to participate in other Erasmus+ activities

 

 

TOT SLOT 

 

 
 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SE VET HE AE

Would you recommend this 
experience to a colleague?

yes no


