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Uit een Erasmus+-project  
kan je heel veel halen!
Internationale uitwisselingen zijn van onschatbare waarde voor onze 

samenleving. Ze vormen een ideale voedingsbodem voor persoonlijke 

groei. Ze stimuleren om met een open geest in het leven te staan te 

midden van een diverse, complexe en veranderlijke maatschappij 

Erasmus+ is een programma dat letterlijk en figuurlijk grenzen helpt 

verleggen. Niet alleen voor de mensen die deelnemen aan het programma 

en voor de organisaties die aan “internationalisering” doen. Maar ook 

voor de beleidsstelsels waarbinnen alle Erasmus+- activiteiten en 

-initiatieven plaatsvinden. 

De beste getuigen hiervan zijn uiteraard de deelnemers zelf en in dit 

jaarboek laten we hen uitgebreid aan het woord. Je kan lezen hoe ze 

dankzij Erasmus+ in een korte tijdspanne hun persoonlijke competenties 

ontwikkelen en verrijken voor het leven. Hoe ze energie en inspiratie halen 

uit de talloze projecten, inspiratie waarop ze nog jaren kunnen verder-

bouwen. Hoe ze internationale netwerken vormen waarmee ze structureel 

blijven samenwerken. Hoe de projecten hen helpen om een steen te 

verleggen in het beleid van hun organisatie, om op die manier weer 

nieuwe kansen te creëren voor de toekomst. 

Een deelnemer vat het mooi samen: “Erasmus+? Doen! Het vraagt een 

hele voorbereiding, maar de contacten zijn zo verrijkend en inspirerend 

dat ze je vleugels geven.” Jazeker, uit een Erasmus+-project kan je heel 

veel halen ...

Graag wil ik iedereen bedanken die zijn schouders zet onder Erasmus+: 

mijn collega’s bij Epos die zich dagelijks engageren en zo waardevolle 

middelen aanreiken om nieuwe ervaringen op te doen in een interna-

tionale omgeving; de talloze deelnemers die de kans grepen om langs 

deze weg te groeien op persoonlijk en professioneel vlak; de onderwijs-

instellingen en andere organisaties, die hun tijd investeren in de meest 

uiteenlopende initiatieven en projecten; en uiteraard ook de Europese 

Unie die met dit initiatief volop blijft inzetten op gedeelde waarden en 

Europees burgerschap.

We wensen je veel leesplezier,

Jill Peiffer

Directeur Epos
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos vzw stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationa li se-

ring 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 mobiliteits-

programma’s.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en onder-

steunen 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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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 geconfronteerd1. 

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

a) als Nationaal Agentschap voor onderwijs en vorming:

 Het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor 

mobiliteit en strategische partnerschappen, met bijzondere 

aandacht voor monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking 

met het Vlaams beleid;

b) als ondersteuningsdienst van eTwinning2 en EPALE3 in Vlaanderen:

 De promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een 

helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools;

c) als coördinatiecentrum voor Euroguidance4 en Europass5:  

 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 mobiliteit van lerenden en 

professionelen in onderwijs en opleiding en transnationale 

samenwerking, beheert Epos vzw ook een aantal Vlaamse Fondsen:

a) Buurklassen maakt bilaterale klasuitwisselingen (in het 

leerplichtonderwijs) mogelijk met scholen in onze buurlanden.

b) Erasmus Belgica bevordert de uitwisseling van studenten hoger 

onderwijs tussen de Gemeenschappen in België.

c) Intercommunautaire uitwisseling bevordert mobiliteit binnen 

België voor toekomstige leerkrachten.

1 Erasmus+ programmasite: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/node_nl

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

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
https://www.etwinning.be/
https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
https://www.europass-vlaanderen.be
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6 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos/bestuur 

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 (Jugendbüro) een nationaal agentschap 

voor het luik onderwijs en opleiding in Erasmus+. 

JINT is het nationaal agentschap in Vlaanderen voor het 

programmaonderdeel Jeugd onder Erasmus+. BIJ is de Franstalige 

tegenhanger van JINT.

Jugendbüro is bevoegd voor zowel onderwijs, opleiding als jeugd. 

Dat resulteert in vijf nationale agentschappen in België.

Epos werkt nauw samen met de andere Belgische agentschappen.
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Bestuursorganen van de vzw6

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 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos/bestuur 
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De medewerkers7 

Alle medewerkers in 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 2019 bestaat het Epos-team uit in totaal 31 

medewerkers, wat overeenkomt met 30 voltijdse equivalenten. 

• Veertien medewerkers zijn verbonden aan de projectlevenscycli van 

Erasmus+ en Vlaamse fondsen in het team samenwerking en 

internationalisering, en het team 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 drie medewerkers, financiën en secretariaat met 

vijf medewerkers, ICT met één medewerker, en een stafmedewerker 

ter ondersteuning van de directeur en de vzw.

Drie medewerkers zijn verbonden aan VDAB en één medewerker aan 

Syntra Vlaanderen. De overige 27 medewerkers vallen onder het 

departement Onderwijs en Vorming.

Van die laatste groep zijn vijf medewerkers gedetacheerde 

leerkrachten, en twee medewerkers hebben een GESCO-statuut. 

61% van de medewerkers zijn vrouwen en 39% zijn mannen.  

De gemiddelde leeftijd op het agentschap bedraagt 47 jaar.

7 Actueel overzicht van de personeelsleden via 
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie
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2019 in een notendop

Epos steunt organisaties in hun internationa liseringsbeleid

31
Personeelsleden 

in 5 teams

3
Vlaamse 

programma’s

6
Europese programma’s 
onder Erasmus+

49
Vlaamse  

aanvragen

287
Erasmus+-aanvragen  
voor KA1 en KA2

45
Vlaamse  

gefinancierde  
projecten

241
Gefinancierde  
Erasmus+-projecten  
voor KA1 en KA2

€ 167.790
Financiering voor  

Vlaamse projecten

€ 36.468.069
Financiering voor  
KA1- en KA2-projecten 

20.145
Gefinancierde  
deel nemers  
in KA1 en KA2138

Aantal deelnemers  
aan transnationale 

samenwerking (TCA)





Erasmus+ 
mobiliteiten en 
partnerschappen
Erasmus+ is het EU-programma8 op het gebied van onderwijs, 

opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Het Erasmus+-

programma bouwt voort op de resultaten die al meer dan 25 jaar 

worden geboekt met Europese programma’s op het gebied van 

onderwijs, opleiding en jeugdzaken, die zowel een intra-Europese als 

een internationale samenwerkingsdimensie hebben. 

Het programma bestaat uit volgende onderdelen:

• Kernactie 1 – individuele leermobiliteit

• Kernactie 2 – samenwerking met het oog op innovatie en 

uitwisseling van goede praktijken

• Kernactie 3 – ondersteuning van beleidshervormingen

• Jean Monnet-activiteiten

• Sport

Het Nationaal Erasmus+-agentschap (onderwijs en vorming) voor 

Vlaanderen is ondergebracht in de vzw Epos en is belast met de 

uitvoering van de gedecentraliseerde acties die vallen onder 

kernactie 1 en 2.

Kernactie 1: Mobiliteitsprojecten

• Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel

• Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel van 

beroepsonderwijs en -opleiding

• Mobiliteitsprojecten voor schoolmedewerkers

• Mobiliteitsprojecten voor personeel in de volwasseneneducatie

Kernactie 2: Strategische partnerschappen op het gebied van 

onderwijs en opleiding

Elk jaar publiceert de Europese Commissie een oproep tot het 

indienen van voorstellen. De oproep voor 2019 werd gepubliceerd op 

24 oktober 20189.

In bijlage 1 bij dit jaarboek staat een overzicht met de afkortingen en 

definities ter verduidelijking van de gehanteerde terminologie.

15

8 VERORDENING (EU) Nr. 1288/2013 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

 van 11 december 2013 tot vaststelling van 
“Erasmus+”: het programma van de Unie voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot 
intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 
1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG

9 Publicatieblad 2018/C384/04
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20 
Volwasseneneducatie (KA104) 41 

Schoolonderwijs (KA101)

71 
Beroepsonderwijs

en -opleiding (KA102)

21 
Beroepsonderwijs en -opleiding voor 

charterhouders (KA116)

27 
Hoger onderwijs programmalanden 
(KA103)

22 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107)

Aantal KA1-aanvragen in 2019
Kernactie 1 – Mobiliteitsprojecten
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Schoolonderwijs 
(KA101)

Hoger onderwijs 
programmalanden (KA103)

Beroepsonderwijs en -opleiding 
voor charterhouders (KA116)

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

Hoger onderwijs 
partnerlanden (KA107)

Volwasseneneducatie 
(KA104)
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Feiten en cijfers voor de oproep 2019

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen 
voor de oproep 2019?

Mobiliteit in het domein beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en 

KA116)10 neemt in 2019 opnieuw de meeste aanvragen voor zijn 

rekening. KA116 is bedoeld voor organisaties die in het bezit zijn van 

een Erasmus+ VET-Mobility Charter. Dit is het kwaliteitskeurmerk dat 

organisaties krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen 

kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering hebben 

ingebed in hun onderwijsbeleid en -praktijk. Om in aanmerking te 

komen voor het charter dienen de organisaties aan te tonen dat ze 

over de nodige ervaring beschikken voor het organiseren van 

buitenlandse stages. Deze mogelijkheid bestaat sinds 2016. Wie het 

charter heeft, kan gebruik maken van een vereenvoudigde 

aanvraagprocedure en krijgt voorrang bij het toewijzen van financiële 

middelen.

Wie geen charter heeft of nog niet in aanmerking komt voor het 

charter kan via KA102 middelen aanvragen op voorwaarde dat ze 

door de administratieve en kwalitatieve selectie geraken. De score 

van de geslaagde projecten bepaalt dan de rangschikking en dus de 

kans op financiering.

De aanvragen 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 in het hoger onderwijs worden volgens een ander 

mechanisme gefinancierd. Om deel te kunnen nemen aan Erasmus+ 

moeten alle hogeronderwijsinstellingen een Erasmus Handvest  

voor Hoger Onderwijs11 aanvragen bij de Europese Commissie.  

Enkel de organisaties die zo’n handvest krijgen, kunnen aanspraak 

maken op Erasmus+-middelen. In Vlaanderen kunnen enkel de door 

de Vlaamse overheid12 erkende instellingen hoger onderwijs het 

handvest bekomen. 

10 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/
beroepsonderwijs-en-opleiding

11 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
12 Voor meer informatie zie  

https://www.hogeronderwijsregister.be/
instellingen

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/beroepsonderwijs-en-opleiding
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/beroepsonderwijs-en-opleiding
https://www.hogeronderwijsregister.be/instellingen
https://www.hogeronderwijsregister.be/instellingen
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Aantal KA2-aanvragen in 2019

9 
Strategische partnerschappen in 
volwasseneneducatie (KA204)

12
Strategische partnerschappen in 

schoolonderwijs (KA201)

39 
Partnerschappen voor 

schooluitwisseling (KA229)

12 
Strategische partner schappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding
(KA202)

13 
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)

Kernactie 2 – Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding
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Voor aanvragen gericht op mobiliteiten binnen de programmalanden13 

(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 -opleiding (KA116). 

Voor aanvragen van mobiliteiten met partnerlanden14 (KA107) moet 

de organisatie dan wel over het handvest beschikken, maar de 

aanvraag doorloopt 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 2019 werden er 202 KA1-aanvragen ingediend. Sinds de start van 

Erasmus+ is dat een stijging met 23%, maar deze stijging is ook toe 

te schrijven aan de introductie van KA116 en KA107 in de loop van 

het programma. Over alle oproepjaren heen heeft Epos 1090 KA1-

aanvragen ontvangen.

De aanvragen voor strategische partnerschappen (KA2) situeren zich 

vooral in het domein schoolonderwijs met 60% van het totaal aantal 

aanvragen in 2019.

Bij KA1-aanvragen bepaalt het type organisatie van de aanvrager in 

welk domein de aanvraag moet worden ingediend. Bij KA2-aanvragen 

is het domein waar het strategisch partnerschap de meeste impact 

zal hebben bepalend voor de indiening.  

Zo kan een universiteit enkel mobiliteitsprojecten aanvragen via 

KA103 en KA107 omdat dit de twee acties zijn voor hoger onderwijs 

in KA1. Diezelfde universiteit kan voorstellen tot strategisch 

partnerschap indienen in alle domeinen van onderwijs en opleiding 

(schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger onderwijs, 

volwasseneneducatie). 

13 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?”.

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

14 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?”.

 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
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_nl.pdf
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Er zijn twee soorten van strategische partnerschappen:

• de partnerschappen gericht op innovatie en de ontwikkeling van 

intellectuele output(s);

• de partnerschappen gericht op de uitwisseling van goede praktijk.

Naast deze twee soorten is er ook nog een specifieke vorm van 

partnerschappen: partnerschappen voor schooluitwisseling (school 

exchange partnerships). Dit zijn partnerschappen die enkel bestaan 

uit scholen en vooral gericht zijn op uitwisselingen van leerlingen en 

leerkrachten. De aanvragen zijn eenvoudiger, de budgetten beperkter, 

en de projecten kleiner en beter beheersbaar. Om de deelname door 

kleinere of minder ervaren organisaties in schoolonderwijs aan te 

moedigen, heeft Epos beslist om 60% van het beschikbare budget 

voor partnerschappen in schoolonderwijs aan partnerschappen voor 

schooluitwisseling toe te wijzen. 

In 2019 werden er 85 KA2-aanvragen ingediend. Worden alle 

aanvragen sinds 2014 meegerekend, dan gaat het over 516 KA2-

aanvragen. Voor partnerschappen is het minder zinvol om de evolutie 

te schetsen omdat de voorwaarden en mogelijkheden in de loop van 

het programma zodanig werden gewijzigd dat dit het aantal 

aanvragen heeft beïnvloed. 

Voor KA1 en KA2 samen heeft Epos 287 aanvragen ontvangen in 

2019. Het totaal aantal KA1- en KA2-aanvragen sinds de start van 

Erasmus+ bedraagt 1606.
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Hoeveel budget wordt er bij Epos aangevraagd in 2019? 

In alle KA1-aanvragen samen (exclusief mobiliteiten tussen 

programmalanden in het hoger onderwijs – KA103) wordt er 

17.329.282,00 euro aangevraagd, of 54% meer dan vorig jaar. Het 

domein beroepsonderwijs en -opleiding en vooral het domein hoger 

onderwijs voor mobiliteiten tussen partnerlanden zijn verantwoordelijk 

voor de grote toename.

 

De aanvragen voor mobiliteiten tussen programmalanden in het 

hoger onderwijs (KA103) bevatten geen bedragen, enkel het gewenste 

aantal mobiliteiten. De beschikbare Europese middelen worden 

aangevuld met een extra Vlaams budget (cf. infra). De aangevraagde 

mobiliteiten worden in functie van de beschikbare middelen in het 

hoger onderwijs gefinancierd. 

Epos heeft 27 aanvragen ontvangen waarvan één consortium-

aanvraag, voor in totaal 9.291 mobiliteiten. Daarvan zijn er 7.495 

bedoeld voor studenten en 1.796 voor personeel.

 

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
partnerlanden (KA107)

Volwasseneneducatie 
(KA104)

1.977.955,00 4.909.175,00 2.258.351,00 7.663.997,00 519.764,00

+29% +37% -5% +138% +3%

Overzicht budgetten KA1-aanvragen per domein (2019)
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Voor KA2-projecten worden de volgende bedragen aangevraagd per 

domein:

Zowel het aantal aanvragen als de aangevraagde bedragen voor de 

partnerschappen voor schooluitwisseling zijn aanzienlijk gestegen ten 

opzichte van vorig jaar, respectievelijk met 180% en 129%. Dat heeft 

te maken met de eerder vermelde gewijzigde subsidiepolitiek die 

Epos heeft ingevoerd ter bevordering van deelname van scholen aan 

strategische partnerschappen. Epos heeft hierover vooraf uitgebreid 

promotie gevoerd wat geresulteerd heeft in een belangrijke toename 

van het aantal aanvragen en het aangevraagde budget.

In totaal, over alle domeinen heen, wordt er 17.277.198 euro 

aangevraagd in KA2. Dit is een veelvoud van wat beschikbaar is (cf. 

infra) Dit betekent dat een aanzienlijk deel kwaliteitsvolle 

partnerschappen niet gefinancierd kunnen worden. 

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)

3.166.606,00 4.402.891,00 3.353.226,00 4.166.584,00 2.187.891,00

Overzicht budgetten KA2-aanvragen per domein (2019)
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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)
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Kwaliteitsvolle KA1-aanvragen versus aantal KA1-aanvragen
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Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel in 2019? 

Om te slagen moet een project twee hordes over:

1. Ontvankelijkheidscontrole

 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 ze hier al.

2. Kwaliteitsbeoordeling

 Projecten die administratief in orde zijn, worden ontvankelijk 

verklaard voor de kwalitatieve beoordeling. Per project worden 

twee externe experten geselecteerd die het project onderzoeken 

op criteria zoals relevantie, kwaliteit, impact, 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 minimum de helft op de deelscores. 

Een kwaliteitsvol project wordt enkel gefinancierd wanneer er 

voldoende budget ter beschikking is.

Het gemiddelde slaagpercentage voor KA1-projecten, die beoordeeld 

worden bedraagt 91%. Dit percentage stijgt jaarlijks. In 2014 bedroeg 

de slaagkans 69%.

 



Aantal kwaliteitsvolle KA2-aanvragen

Strategische partnerschappen  
in volwasseneneducatie (KA204)

Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)

Strategische partnerschappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding  
(KA 202)

Strategische partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA 201)

Partnerschappen voor 
schooluitwisseling (KA229)
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Kwaliteitsvolle KA2-aanvragen versus aantal KA2-aanvragen

Strategische partnerschappen  
in volwasseneneducatie (KA204)

Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)

Strategische partnerschappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding  
(KA 202)

Partnerschappen voor 
schooluitwisseling (KA229)

Strategische partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA 201)
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85%

42%

85%

83%



Voor KA2 is de slaagkans gemiddeld 74%. 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.
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Evolutie van de Europese beschikbare middelen voor KA1- en KA2-projecten
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2019
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De Europese beschikbare middelen per domein in 2019

Schoolonderwijs

17%

Beroepsonderwijs 
en -opleiding

€ 8.652.422

Hoger onderwijs

€ 19.871.766

Volwasseneneducatie

€ 2.129.146

23%

54%

6%
€ 6.266.589
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Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de Erasmus+ 
projectfinanciering in 2019? 

Jaarlijks wijst de Europese Commissie (via het Directoraat-Generaal 

voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur of DG EAC15) een 

bedrag toe aan alle 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 

drie gemeenschappen via het intra-Belgisch overleg.  

DG EAC sluit dan een contract af met Epos voor de uitvoering van 

KA1 en KA2 in onderwijs en vorming in Vlaanderen. Voor studenten-

mobiliteiten tussen Erasmus+-programmalanden in het domein 

hoger onderwijs voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks in een  

co-financiering van 500.000 euro. 

Epos beschikt in 2019 over 36.919.923 euro voor de financiering van 

KA1- en KA2-projecten16. De beschikbare middelen voor financiering 

van KA1- en KA2-projecten binnen onderwijs waren nog nooit zo 

hoog als in 2019. Ten opzichte van 2014 is het budget met een factor 

2,5 vermenigvuldigd. 

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 in KA1 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. Ook het volume van mobiliteiten ligt in hoger onderwijs 

aanzienlijk hoger dan in de andere domeinen. Tot slot is er ook de rol 

van de Europese Commissie die mobiliteiten in het hoger onderwijs 

sterk aanmoedigt en bijgevolg financiert. 

15 Directorate General for Education and Culture
16 Europese en Vlaamse bronnen.



De Europese beschikbare middelen voor KA1 per domein in 2019
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4.000.000

2.000.000
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Beschikbare fondsen voor KA2-projectfinanciering in 2019 per domein
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schoolonderwijs 
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20%

Partnerschappen 
voor 

schooluitwisseling
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€ 16.311.705
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Het domein beroepsonderwijs en -opleiding krijgt eveneens meer 

middelen dan de domeinen schoolonderwijs en volwasseneneducatie. 

In dit domein zijn er ook zowel personeels- als leerlingenmobiliteiten 

mogelijk. Het volume ligt wel lager dan in het 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 financiële instrumenten en vervolgens enveloppes op 

basis van regio’s in de wereld. Tussen de enveloppes kan er niet 

worden geschoven. 

De beschikbare middelen voor de financiering van mobiliteiten in het 

hoger onderwijs tussen programmalanden en partnerlanden (KA107) 

zien er als volgt uit in 2019:

Financieel
instrument

Beschikbaar EU 
budget

Budgetenveloppe Beschikbaar EU 
budget

DCI 715.639,00

Asia 367.401,00

Central Asia 76.428,00

Latin America 116.931,00

Middle East 45.100,00

South Africa 109.779,00

EDF 89.541,00 Africa, Caribbean and Pacific 89.541,00

EMORI 40.000,00 Tunisia Window 40.000,00

ENI 774.312,00
Eastern Partnership 321.878,00

South-Mediterranean Partnership 452.434,00

IPA 160.931,00 Western Balkans 160.931,00

JUNALGWIN 0,00 Juncker Algeria Window 0,00

JUNHAWIN 60.000,00 Juncker Horn of Africa Window 60.000,00

JUNNAWIN 0,00 Juncker North Africa Window 0,00

JUNWAWIN 60.000,00 Juncker West Africa Window 60.000,00

PI 190.748,00
Industrialised Americas 99.983,00

Industrialised Asia 90.765,00

Russia 174.567,00 Russian Federation 174.567,00

 2.265.738,00  2.265.738,00

Beschikbare middelen mobiliteiten in programma- en partnerlanden (2019)
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€ 1.723.880
37 projecten

Schoolonderwijs (KA101)

Aantal gefinancierde KA1-projecten en de financieringsbijdragen

€ 327.014 
15 projecten 
Volwasseneneducatie (KA104)

€ 4.641.126
66 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

€ 2.243.556
21 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
voor charterhouders (KA116)

€ 2.094.059
22 projecten 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107) 

€ 15.847.258
27 projecten 
Hoger onderwijs programmalanden  
(KA103)

Aantal gefinancierde KA2-projecten en de financieringsbijdragen

€ 2.223.009
9 projecten

Strategische partnerschappen  
in schoolonderwijs (KA201)

€ 767.945
4 projecten  
Strategische partnerschappen  
in volwasseneneducatie (KA204)

€ 2.942.461
28 projecten

Partnerschappen voor 
schooluitwisseling (KA229)

€ 1.554.593
5 projecten
Strategische partnerschappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding (KA202)

€ 2.103.168
7 projecten  
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)
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Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd in 2019  
en voor welke bedragen?

Epos heeft in 2019 aan 188 mobiliteitsprojecten (KA1) 26.904.644,00 

euro kunnen toekennen, wat een stijging is van circa 25% zowel in 

euro als in aantallen. 

In totaal zijn er 808 organisaties betrokken die 13.252 deelnemers 

willen uitsturen, een stijging met respectievelijk 65% en 16%. Het 

verschil tussen de stijging van het aantal projecten en de stijging van 

het aantal deelnemende organisaties duidt op een toename van het 

aantal consortia, waarbij één mobiliteitsproject uit meerdere partners 

bestaat met gelijkaardige noden en mobiliteiten.

Epos heeft 53 strategische partnerschappen (KA2) gefinancierd in 

2019 voor een totaalbedrag van 9.591.176,00 euro. Het aantal 

partnerschappen stijgt met 39% ten opzichte van vorig jaar en dit is 

nagenoeg volledig toe te schrijven aan de partnerschappen voor 

schooluitwisseling. Het budget is met 34% toegenomen.
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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 

vastleggingspercentage 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 immers altijd om het totale beschikbare budget ook 

maximaal in te zetten.
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Vastleggingspercentage in KA1 in 2019
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Schoolonderwijs

(KA101)

96%
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97%
Hoger onderwijs 

programmalanden (KA103)

92%
Hoger onderwijs partnerlanden 
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Volwassenen-
educatie
(KA104)

0%
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Vastleggingspercentage in KA2 in 2019
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Provinciaal aandeel van de KA1-overeenkomsten voor de oproep 2019 

19% 21%

21%

14%

11%
14%

Provinciaal aandeel van de KA2-overeenkomsten voor de oproep 2019

21% 17%

25%

11%

9%
17%
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In welke provincies bevinden zich de project-
coördinatoren van gefinancierde projecten in 2019?

De bovenste kaart op de vorige pagina toont het procentuele aantal 

contracten met organisaties per provincie voor KA1 die in 2019 zijn 

toegekend.

Behalve hoger onderwijs bevinden de deelnemers aan Erasmus+-

mobiliteiten van de organisaties zich nagenoeg in dezelfde regio van 

de instelling. In het hoger onderwijs is dat niet het geval: studenten 

hoger onderwijs, toch de grootste groep deelnemers, zijn niet 

noodzakelijk afkomstig uit de regio waar de hogeschool of 

universiteit zich bevindt.

 

De kaart eronder toont het procentuele aantal contracten met 

organisaties voor strategische partnerschappen (KA2) uit alle 

domeinen per provincie in 2019:

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 (25%). 

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

KA2-projecten, met respectievelijk 26% en 23%.

West-Vlaanderen komt op de tweede plaats met 23% van de 

projecten, verdeeld over 23% voor KA1 en 21% voor KA2. 
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Feiten en cijfers 
voor gerealiseerde 
mobiliteiten in 2019
Gender van de deelnemers  
per domein in kernactie 117

Gemiddeld 60% van alle mobiliteiten wordt uitgevoerd door vrouwen. 

De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt wel van domein 

tot domein.
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70%
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30%
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0%

Gender van de deelnemers18

Schoolonderwijs
(KA101)

Hoger onderwijs 
programmalanden 

(KA103)

Volwasseneneducatie
(KA104)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Man Vrouw

30%

70%

Beroepsonderwijs 
en -opleiding

(KA 102 & KA 116)

48%
52%

39%

61%

36%

64%

43%

57%

17 KA107 komt aan bod in een apart overzicht  
(cf. infra)

18 Er wordt momenteel enkel gevraagd naar de 
identificatie met de genders man en vrouw.



Deelnemers per soort mobiliteit en per soort domein in kernactie 1

Schoolonderwijs (KA101)
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Beroepsonderwijs en -opleiding: lerenden (KA102 en KA116)
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Hoger onderwijs - programmalanden (KA103)
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26%

10%11%

De soorten mobiliteiten in beroepsonderwijs en -opleiding wijzigen 

waardoor het niet altijd duidelijk is wat nu precies het verschil is 

tussen die soorten. Dat heeft te maken met verschillende definities 

van mobiliteiten die in de loop van Erasmus+ geïntroduceerd zijn.  

Zo is er in het begin van het programma sprake van stages door 

lerenden in bedrijven of in VET-organisaties in het buitenland. Met de 

introductie van ErasmusPro in 2019 is dat vervangen door stages van 

maximaal drie maanden en stages langer dan drie maanden. 

Echter, in 2019 komen de vier soorten voor: dat komt omdat er in het 

kalenderjaar 2019 zowel projecten uit 2019 als projecten uit vorige 

calls worden uitgevoerd. 

De grafiek hoger onderwijs - parnerlanden ziet er anders uit dan de 

vorige ook al gaat het hier over deelnemers.

De samenwerking in het hoger onderwijs met partnerlanden is immers 

een uitwisseling met mobiliteiten van en naar de partnerlanden voor 

elk type mobiliteit.

53%

41
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Volwasseneneducatie (KA104)
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KA101

Job Shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Nederland Portugal Nederland

Finland Verenigd Koninkrijk Spanje

Verenigd Koninkrijk Spanje Roemenië

Italië Nederland

Zweden Italië

KA102  
en  

KA116
lerenden

ErasmusPro – mobiliteit 
door VET-lerenden  
(3 tot 12 maanden)

Mobiliteit van  
VET-lerenden (2 weken 

tot 3 maanden)

Stage door lerenden in 
een bedrijf in het 

buitenland

Stage door lerenden in 
een VET-organisatie in 

het buitenland

Frankrijk Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk

Spanje Frankrijk Nederland Duitsland

Finland Nederland Spanje Italië

Estland Spanje Italië Slovenië

Italië Italië Duitsland Finland

Zweden

Letland

KA102  
en  

KA116
personeel

Erasmus Pro – voorbereidende 
bezoeken

Opleiding van personeel in het 
buitenland

Onderwijs- en 
opleidingsopdrachten in het 

buitenland

Verenigd Koninkrijk Finland Nederland

Finland Nederland Finland

Spanje Frankrijk Duitsland

Italië Italië Frankrijk

Malta Slovenië

Portugal

Bestemming per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1

Bestemming per soort mobiliteit  
en per domein in kernactie 1

Het overzicht biedt een lijst van de vijf meest populaire 

bestemmingen per domein en per soort mobiliteit, in volgorde van 

belangrijkheid. 



KA103

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings- 

doeleinden

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden

Finland Nederland Spanje Nederland

Nederland Finland Frankrijk Spanje

Spanje Spanje Italië Frankrijk

Portugal Verenigd Koninkrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk Duitsland

KA104

Job shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Spanje Verenigd Koninkrijk Spanje

Italië Italië

Finland Spanje

Duitsland Tsjechië

Denemarken Denemarken
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Soorten mobiliteit per domein in KA1 Gemiddelde 
duur in dagen

Schoolonderwijs (KA101) 4,9

Job shadowing 3,5

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 5,3

Onderwijsopdrachten 4,0

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102) 17,2

ErasmusPro – voorbereidende bezoeken 2,3

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) NVT

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 19,0

Opleiding van personeel in het buitenland 5,5

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 10,6

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland 15,6

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland 15,0

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA116) 18,2

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 154,0

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 17,6

Opleiding van personeel in het buitenland 4,7

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 29,5

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland 14,9

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland 20,0

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103) 98.7

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 4,2

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 3,8

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 103,5

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 131,4

Volwasseneneducatie (KA104) 5,5

Job shadowing 6,0

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 5,0

Onderwijsopdrachten 11,0

Gemiddelde duur van een mobiliteit per domein in kernactie 1

KA102 (VET-mobiliteiten zonder charter) en KA116 (VET-mobiliteiten met charter) wordt apart 

voorgesteld omwille van de aanzienlijke verschillen tussen de twee.



Hoe lang duurt de gemiddelde stage door lerenden in 

beroepsonderwijs en -vorming?

Het betreft hier zowel de mobiliteiten door lerenden met een duurtijd 

van twee weken tot drie maanden (vanaf de oproep 2019) als de 

stages door lerenden in bedrijven en in VET-organisaties (oproepen 

vóór 2019).

In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van de stages tot en met 

twee weken gelijk gebleven. Het aandeel van de stages van één tot 

drie maanden is verviervoudigd ten opzichte van de stages die twee 

tot vier weken duren.

Stage van korte duur door lerenden

60%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1-14 dagen

51%

15-30 dagen

41%

31-89 dagen

8%
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Gerealiseerde mobiliteiten in 2019 in 
het hoger onderwijs met Erasmus+-
partnerlanden (KA107)

In tegenstelling tot de vorige activiteiten, zijn er ook inkomende 

mobiliteiten mogelijk in een KA107-project. Dat betekent dat de 

Vlaamse coördinator zowel de uitgaande mobiliteit naar 

partnerlanden van Vlaamse studenten en Vlaams personeel beheert, 

als inkomende mobiliteiten uit die partnerlanden. 

De onderstaande grafiek toont dat de uitgaande mobiliteit zich 

vooral situeert bij personeel dat voor onderwijsdoeleinden naar het 

partnerland gaat (44%). De inkomende mobiliteit gebeurt 

voornamelijk door studenten uit partnerlanden (54%).

Soorten mobiliteiten in KA107

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Inkomend

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden van/

naar partnerlanden

Uitgaand

1% 3%
Inkomend

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden van/

naar partnerlanden

Uitgaand

21%

Inkomend

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaand Inkomend

Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaand

54%

34%

26%

44%

17%
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Inkomende en uitgaande KA107-mobiliteiten volgens soort mobiliteit en gender

Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden naar 

partnerlanden

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden naar 

partnerlanden

Oekraïne Oekraïne Oekraïne Marokko

Israël Suriname Rusland Canada

Vietnam Bosnië Herzegovina Jordanië

Zuid-Afrika Israël Bosnië Herzegovina

Australië Marokko Marokko

Servië Kazachstan

Rusland Vietnam

Land van herkomst bij inkomende KA107-mobiliteiten (top vijf)

Uitgaand man Uitgaand vrouw Inkomend man Inkomend vrouw
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden 

van/naar 
partnerlanden

17%

0% 0%

83%

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden 

van/naar 
partnerlanden

6%
10%

34%

50%

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings-

doeleinden van/naar 
partnerlanden

12%

22%

30%

36%

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden van/naar 
partnerlanden

27%

21% 22%

30%



49

Van de inkomende mobiliteiten uit partnerlanden gaat het in 46% 

over studenten die studeren in Vlaanderen. Die inkomende 

studiemobiliteiten door studenten bestaat voor 60% uit  

vrouwen en 40% uit mannen.

De tweede grootste groep van inkomende mobiliteiten uit 

partnerlanden wordt uitgevoerd door personeelsleden die hier een 

stage of training uitvoeren. Opnieuw is het aantal vrouwen hoger dan 

het aantal mannen, met respectievelijk 55% en 45% al is het verschil 

hier kleiner.

Enkel bij inkomende mobiliteiten voor onderwijsdoeleinden zijn de 

mannen met 56% in de meerderheid.

Het minst populair bij inkomende mobiliteiten uit partnerlanden is de 

studentenmobiliteit voor stages uit partnerlanden: slechts drie 

procent van de inkomende mobiliteit gaat naar stage, en het zijn 

allemaal vrouwen. 

Voor de uitgaande mobiliteiten ligt dat helemaal anders: ruim de helft 

van de mannen betreft personeel dat naar een partnerland gaat voor 

onderwijsdoeleinden (53%). Uitgaande vrouwen zijn meer verspreid 

over de soorten mobiliteiten, behalve dan de uitgaande studenten-

mobiliteiten voor stagedoeleinden. Van de soorten mobiliteiten 

waaraan vrouwen deelnemen, scoren de vrouwelijke personeelsleden 

die naar het partnerland gaan voor opleidingsdoeleinden het hoogst 

(41%) gevolgd door onderwijsdoeleinden (35%). 

De genderverdeling per soort mobiliteit, onderverdeeld in inkomend 

en uitgaand, ziet er als volgt uit:



Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden naar 

partnerlanden

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden naar 

partnerlanden

Oekraïne Vietnam Australië Canada

Cuba Marokko Rusland

Israël Australië Israël

Bosnië Herzegovina Bosnië Herzegovina Jordanië

China Canada Japan

Kazachstan China Oekraïne

Palestina Georgië

Suriname Ghana

Taiwan Maleisië

Tanzania

Zuid-Afrika

Bestemming van uitgaande KA107-mobiliteiten door Vlaamse deelnemers (top 5)

Soorten mobiliteiten in KA107 Dagen

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 8,1

Uitgaande 7,1

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 10,6

Uitgaande 10,5

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 134,0

Uitgaande 113,0

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 69,5

Uitgaande 90,0

Gemiddelde duur van de mobiliteit in KA107 (in dagen)
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Oekraïne ontvangt de meeste Vlaamse deelnemers, namelijk 14 op 

een totaal van 88 of 16%. Het land zendt ook de meeste deelnemers 

naar Vlaanderen, namelijk 73 van de 223 deelnemers of 33% komt uit 

Oekraïne.
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De project-
coördinatoren  
aan het woord
Projectcoördinatoren  
van mobiliteitsprojecten

Vanwaar kwam het idee of de 

noodzaak voor je project  

dat in 2019 afliep?

“In onze zoektocht naar inspire-

rende voorbeelden van cultureel 

erfgoed en outreach kwamen we 

enkele jaren geleden terecht bij 

de Open Museums in Glasgow. 

Deze organisatie geldt al bijna 

dertig jaar als een van de beste 

praktijkvoorbeelden en het is een 

organisatie die steeds zoekt naar 

nieuwe manieren om de mensen 

van Glasgow te verbinden met 

museumcollecties. Het idee 

kwam om een jobsha dowing te 

organiseren. We vonden het erg 

belangrijk dat de jobshadowing 

geen eenrichtingsverkeer werd. Zo 

hadden we uiteindelijk ook input 

in het programma ter plaatse en 

konden we onze kennis en 

expertise delen. Uit de jobshado-

wing ontstond een meer structu-

rele samenwerking met de 

ontvangende organisatie. Samen 

werken we ondertussen in een 

internationaal netwerk aan 

trainingsmateriaal voor zorgpro-

fessionals die cultureel erfgoed 

willen gebruiken in hun dagelijks 

werk.” 

Bart De Nil, KA104-project, FARO -  

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

“De voorbije jaren hebben we 

ervaren dat er meer en meer 

nood was aan gedifferentieerd 

werken omdat de leerlingengroep 

heel divers werd. De druk op de 

leerkrachten om dit allemaal op 

een kwalitatieve manier te 

organiseren werd steeds groter: 

er was grote nood aan samen-

werkingsplatformen en aan 

professionele ondersteuning. 

Door het zelfstandig werken van 

leerlingen te bevorderen, kreeg 

de leerkracht meer ademruimte 

en kreeg hij/zij de handen vrij om 

leerlingen te begeleiden die er op 

dat moment het meest nood aan 

hebben. Tegelijk creëerden we 

professionele leergemeenschap-
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pen zodat leerkrachten hun 

praktijkervaring kunnen toetsen 

aan data-based onderzoek en 

aan ervaringen van collega’s.” 

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“In België waren wij de enige 

organisatie die zich actief 

bezighield met bibliodrama en 

vorming daarrond aanbood. Wij 

gaven zelf basiscursussen, maar 

door een gebrek aan voldoende 

geschoolde medewerkers liepen 

we vast op onze eigen verdere 

ontplooiing en vorming. Het 

aanbod dat we ontdekten door 

workshops te volgen in een 

internationale context, zette ons 

ertoe aan om ook zelf verdere 

scholing te zoeken in de schoot 

van het Europese Bibliodrama 

Netwerk. In het Europese aanbod 

plooide een rijke variatie aan 

kennis en werkmethoden open. 

Dit bood de kansen die in eigen 

land niet bestaan.” 

Jes Bouwen, KA104-project, Het Leerke

“Vroeger was ‘stage na afstude-

ren’ op instellingsniveau beschik-

baar, maar slechts drie Vlaamse 

hoger onderwijsinstellingen 

hadden de beurzen in hun 

beheer. Om deze beurzen aan te 

bieden aan alle Vlaamse afge-

studeerden heeft VLUHR (FKA18) 

beslist om een consortium op te 

starten waar alle Vlaamse hoger 

onderwijs instellingen deel van 

konden uitmaken. Via het 

consortium kan ook kennis en 

expertise gedeeld worden.” 

Renilde Knevels, KA103-project, Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad 

(VLUHR)

 

“Wij voelden de nood aan 

internationalisering in Duaal 

Leren en Leren en Werken, en de 

nood aan nieuwe kansen voor de 

betrokken leerlingen. Daarbij 

komt dat de doelgroep per 

school eerder beperkt is en dat 

schaalvergroting dus wenselijk 

was. Een extra voordeel is dat via 

een mobiliteitsproject in Duaal 

Leren en Leren en Werken 

meteen diverse actoren betrok-

ken werden in het internationali-

seringsverhaal: de leerling zelf, de 

trajectbegeleiders, de schooldi-

rectie, de ouders en de werkge-

vers van de leerlingen. Hierdoor 

heeft het project een grote 

directe én indirecte impact.” 

Ben Bruyndonckx, KA102-project, SYNTRA 

Vlaanderen

“De schoolpopulatie verandert 

en wij willen bij ons op school 

onze leerlingen 100% begelei-

den. Onder andere vanuit deze 

visie van de school en het 

nieuwe M-decreet zagen we de 

noodzaak om meer informatie te 

verzamelen rond het individueel 

begeleiden van kinderen, ver-
18 FKA of Flanders Knowledge Area heeft het 

initiatief opgestart. FKA is ondertussen 
opgenomen in VLUHR.
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trekkende vanuit hun talenten. 

Bovendien wisten we dat er heel 

wat scholen zijn met prachtige 

praktijkvoorbeelden.” 

Helga en Veerle, KA101-project, Basisschool 

Sint-Antonius

Op welke manier hebben jullie de 

samenstelling van de partners 

aangepakt?

“Via contacten bij een andere 

Erasmus+-activiteit.” 

Hans, KA104-project, CVO Semper

“Wij hebben onze partners zelf 

gezocht via mail en zouden dit de 

volgende keer opnieuw zo doen.” 

Pieter-Jan Vanhoutte, KA116-project, VABI

“Wij kwamen bij onze partner 

terecht door zelf gericht op zoek 

te gaan naar locaties. Belangrijk 

voor ons was de visie die beide 

instellingen uitdragen. Daar 

vonden we sterke raakvlakken. 

Het geeft je het voordeel om 

gericht een partner te zoeken en 

langzaamaan een stevig part-

nerschap uit te bouwen. Wanneer 

de basis goed zit, dan kan je 

jaren samenwerken. 

Andy Boydens, KA102-project, Vesaliusinsti-

tuut Oostende 

“Via onze deelname aan internati-

onale bibliodrama-bijeenkomsten 

in Zweden, Duitsland en Litouwen 

maakten we kennis met collega’s 

uit diverse bibliodrama-scholen 

die allen eigen accen ten leggen en 

eigen werkdomeinen ontwikkelen. 

We wis sel den uit, legden op die 

bijeenkomsten contacten, werden 

opgenomen in het Europese 

Bibliodrama Netwerk en smeed-

den duurzame samenwerkingsver-

banden. Intussen is onze samen-

werking zo evident dat als vanzelf 

nieuwe afspraken gemaakt 

worden voor nieuwe initiatieven 

over de grenzen heen. Dus ja, we 

gaan verder op de ingeslagen 

weg.” 

Jes Bouwen, KA104-project, Het Leerke

Hoe nuttig was het  

voorbereidend bezoek?

“Als coördinator zocht ik een 

partner in het buitenland. Vooraf 

voerden we reeds telefonisch en 

via mail verkennende gesprekken 

en maakten we de eerste afspra-

ken. Ik vraag steeds een voorbe-

reidend bezoek aan waarin het 

project wordt besproken: taak-

verdeling, bezoek aan bedrijven, 

afspraken rond contracten, 

financiën... Van beide organisa-

ties wisten wij voor het voorbe-

reidend bezoek dat we op 

dezelfde golflengte zaten en 

kregen wij een Letter of Invitation 

en een gedetailleerd schema van 

activiteiten en bezoeken voor het 

voorbereidend bezoek. Voor ons 

is dit de ideale werkwijze.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke
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“De voorbereidende ontmoeting 

met Chris Jamieson, de manager 

van het Open Museum, was erg 

nuttig omdat het de basis legde 

voor de job shadowing en het 

ervoor zorgde dat er geen 

sociale, praktische of andere 

drempels waren tijdens de 

jobshadowing periode zelf. De 

deelnemer kende de omgeving 

en de mensen van de ontvan-

gende organisatie toen hij aan 

de jobshadowing begon. Deze 

voorbereiding zorgde ervoor dat 

het team van de ontvangende 

organisatie vertrouwd was met 

het profiel en de leervragen van 

de deelnemer en bijgevolg een 

programma op maat kon voor-

bereiden.” 

Bart De Nil, KA104-project, FARO - Vlaams 

steunpunt voor cultureel erfgoed

Welke eventuele obstakels 

hebben jullie ervaren?

“De grootste uitdaging was voor-

al het monitoren van de veelheid 

aan ideeën die teamleden mee 

terugbrachten van mobiliteit. En 

deze ideeën dan vertalen tot 

haalbare veranderingen.”  

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“Een obstakel in ons project was 

de uitval van kandidaten tijdens 

de aanloop naar de stages. Dit 

hebben we aangepakt door een 

verbeterde selectie en het 

‘warmhouden’ van de leerlingen 

in o.a. de klas.” 

Ben Bruyndonckx, KA102-project, SYNTRA 

Vlaanderen

“Kleine problemen zullen er altijd 

zijn, maar goede afspraken en 

goede communicatie met de 

partnerorganisatie kunnen veel 

problemen verhelpen. De aanwe-

zigheid van begeleidende leer-

krachten tijdens de stageperiode 

zelf is bij ons ideaal om kleine 

conflicten en problemen direct 

aan te pakken.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke

Wat zal je altijd bijblijven van 

het Erasmus+-project?

“Ik vond vooral de mogelijkheid 

om het werk van het outreach- 

team in Glasgow uit de eerste 

hand te leren, de enorme moge-

lijkheden voor discussie en leren 

met individuele teamleden zeer 

verrijkend.” 

Bart De Nil, KA104-project, FARO - Vlaams 

steunpunt voor cultureel erfgoed

“Hoeveel we gemeen hebben met 

onze internationale partners, is 

iets dat me altijd zal bijblijven.”

Hans, KA104-project, CVO Semper

“Het was een fantastisch project. 

Als directeur blijft vooral de groei 

van de personeelsleden bij. Wij 

hebben goede leerkrachten zien 
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terugkomen als uitmuntende 

leerkrachten, behoudsgezinde 

leerkrachten als innoverende 

leerkrachten. Tot vandaag (meer 

dan 2 jaar na het project) merken 

we dit. Ook het nauwere contact 

met enkele mensen waar je 

samen mee naar het buitenland 

gaat, schept banden. Je leert 

elkaar op een andere manier 

kennen en vooral: je bent 5 

dagen bezig met een intense 

professionele dialoog.” 

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“Wat ons altijd zal bijblijven, is de 

vriendschap die groeit over 

grenzen, talen en levensovertui-

gingen heen. Op de cursussen en 

conferenties ontmoeten we 

telkens, behalve nieuwe mensen, 

ook oude bekenden. Het gaat 

intussen om een Europese 

Bibliodrama-familie die bij elke 

bijeenkomst groter wordt. Zelfs 

wanneer je elkaar ooit jaren 

geleden ontmoette, lijkt het 

gisteren.” 

Jes Bouwen, KA104-project, Het Leerke

“Het mooiste aan deze projecten 

is de confrontatie met de 

maturiteit van leerlingen. Je start 

met leerlingen maar je eindigt 

met jongvolwassen, competente 

mensen.” 

Andy Boydens, KA102-project, Vesaliusinsti-

tuut Oostende

“De gigantische ontwikkeling van 

persoonlijke competenties bij 

vele deelnemers is opmerkelijk.” 

Ben Bruyndonckx, KA102-project, SYNTRA 

Vlaanderen

“Hoewel het Hongaars eigenlijk 

een onmogelijke taal is, slaagden 

de beroepsleerlingen er toch in 

om zich te behelpen en zich uit 

te drukken. De motivatie om een 

nieuwe taal aan te leren was dan 

ook zeer groot (veel groter dan 

bij Frans bijvoorbeeld). Ook het 

grote samenhorigheidsgevoel 

van het team en het enthousias-

me om mee te werken zullen me 

altijd bijblijven.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke

“De momenten in het buitenland 

met leerlingen of leerkrachten 

blijven je vooral bij.” 

Pieter-Jan Vanhoutte, KA116-project, VABI

“Het project verliep zeer goed. De 

ervaring zullen we nooit vergeten. 

We leerden ook onze collega’s op 

een andere manier kennen. De 

verschillende onderwijsniveaus 

vergelijken en de andere werk-

wijzen bestuderen in het buiten-

land vonden we super! Bovendien 

was de band met de buitenland-

se leerkrachten direct sterk.” 

Helga en Veerle, KA101-project, Basisschool 

Sint-Antonius
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“Dat een internationale stage na 

afstuderen niet enkel een 

meerwaarde is op professioneel 

vlak maar men ook groeit op 

persoonlijk vlak (zelfstandigheid, 

open staan voor andere cultu-

ren...), blijft voldoening geven.” 

Renilde Knevels, KA103-project, Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad 

(VLUHR)

Meerwaarde van een internatio-

naliseringsproject

“Vanuit vorige projecten hebben 

we ervaren dat ‘over het muurtje 

kijken’ (in dit geval over de 

grenzen kijken) een enorme 

meerwaarde heeft voor de 

professionele groei van het team. 

Tijdens een interna-

tionaliseringsproject wordt er 

uitgebreid gewerkt aan het 

behalen van de specifiek doelen, 

wat een dynamiek in het team 

meebrengt. Daarbovenop ver-

hoogt het welbevinden van het 

team aanzienlijk.” 

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“Bij vorige projecten zagen we 

dat de impact op de persoonlijk-

heid van de leerlingen zeer groot 

is. Dergelijk project zorgt voor 

een positieve flow in de be-

roepsafdeling: het geeft de 

leerlingen meer zelfvertrouwen 

en een gevoel van eigenwaarde, 

hun motivatie in het dagelijks 

schoolgebeuren vergroot, het 

absenteïsme is veel beperkter, de 

leerlingen zijn meer betrokken en 

ervaren dat ze veel meer kunnen 

dan ze zelf vermoedden. Dit 

geeft hen uiteindelijk ook meer 

kansen op de arbeidsmarkt.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke

“Wij krijgen uitermate positieve 

reacties. Dit is een levenserva-

ring en een unieke kans tot 

zelfontplooiing. Het zorgt er 

bovendien voor dat je je oplei-

ding in vraag blijft stellen en 

aftoetst aan een veranderlijke 

maatschappij. Een buitenlands 

project is verrijkend, want je kan 

altijd leren van anderen.” 

Andy Boydens, KA102-project, Vesaliusinsti-

tuut Oostende

“VLUHR heeft uit de succesvolle 

resultaten geleerd dat afgestu-

deerden nood hebben aan de 

mogelijkheid om een stage na de 

studie te doen. Daarom dient 

VLUHR elk jaar opnieuw een 

projectaanvraag in bij EPOS.” 

Renilde Knevels, KA103-project, Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad

Zijn er reacties van of een 

impact op de omgeving die je je 

nog steeds herinnert?

“Met de scholen waar we aan 

jobshadowing hebben gedaan, 

hebben we ondertussen een 
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netwerk opgebouwd. We zouden 

het zeker opnieuw doen. Sterker 

nog: we hebben de scholenge-

meenschap overtuigd om ook in 

een project te stappen om de 

visie over interna tionalisering te 

verspreiden over de ganse 

scholen ge meen schap. Ook het 

opzetten van professionele 

leergemeenschappen in het 

team is iets om fier over te zijn.” 

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“De deelnemende stafleden zijn 

heel enthousiast en sporen mij 

aan om verder in het project te 

blijven investeren. Onze achter-

ban is telkens heel dankbaar en 

enthousiast over de nieuwe input 

die we dankzij onze Europese 

ervaringen kunnen geven.” 

Jes Bouwen, KA104-project, Het Leerke

“Ondertussen zijn de projecten 

bij ons op school gekend en de 

reacties zijn dan ook zeer 

positief. Voor de leerlingen en 

begeleidende leerkrachten is dit 

project een grote stimulans en 

zeer motiverend. Ook ouders 

reageren zeer positief omdat hun 

kinderen (leerlingen BSO) derge-

lijke kans krijgen. Dit project is 

zeer mooi maar vraagt een grote 

inspanning van de deelnemers. 

Zij komen uit hun comfortzone 

en moeten op korte tijd een hele 

reeks uitdagingen trotseren. Dat 

zij er als groep in slagen is 

wellicht het mooiste resultaat 

van dit project. Bovendien 

hebben we zo al veel ‘eerstejaar-

kes’ zien openbloeien! En de 

grafische nijverheid reageert ook 

zeer positief.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke

“De mooiste reactie na het 

project was dat cursisten effec-

tief veranderingen zagen in de 

lessen.” 

Hans, KA104-project, CVO Semper

“Het is moeilijk om er enkele 

resultaten uit te kiezen. De 

mooiste resultaten zijn nog 

steeds het feit dat leerlingen een 

enorme stap vooruit maken in 

hun jongvolwassenheid. Daar-

naast is het slaagcijfer van de 

stage bijzonder hoog.” 

Andy Boydens, KA102-project,  

Vesaliusinstituut Oostende

“De mooiste reacties zijn de 

e-mails van afgestudeerden die 

een vaste job krijgen aangebo-

den in de stageorganisatie of 

afgestu deer den die na hun stage 

een vaste job krijgen elders in 

het buitenland.” 

Renilde Knevels, KA103-project, Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)

“Er waren veel positieve reacties! 

Het project leefde echt op een 
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positieve manier op onze school. 

We maakten op school ook 

niveaugroepen in het lager. Het 

kleuteronderwijs werkte reeds 

met menggroepen, maar er werd 

nu nog meer naar talenten 

gekeken. Ook de infrastructuur 

pasten we hiernaar aan: klassen 

herinrichten, gangen met zitkus-

sens, de speelplaats... Ook 

muzikale opvoeding werd anders 

bekeken: er wordt meer inge-

speeld op muziek en creativiteit 

vanuit de kinderen.” 

Helga en Veerle, KA101-project, Basisschool 

Sint-Antonius

Is het een aanrader?

“Doen! Het vraagt een hele 

voorbereiding, maar de contac-

ten zijn zo verrijkend en inspire-

rend dat het vleugels geeft. We 

hebben vooral geleerd dat je erin 

moet geloven. Misschien het 

meest van al in het feit dat je 

het kan: met succes een aan-

vraag indienen en plukken van 

de rijkdom die elders in Europa te 

vinden is. Je hebt wel één of 

meer gekken nodig die ervoor 

willen gaan. Ik zou pleiten: 

probeer minstens met twee te 

zijn, dat maakt het vele schrijf-

werk draaglijker, denk ik.” 

Jes Bouwen, KA104-project, Het Leerke

“Zeker. Leerkrachten hebben een 

vlakke loopbaan. Wil je dynamiek 

in je team en wil je die energie 

daar in houden dan zijn interna-

tionale projecten de ideale 

werkwijze. Het idee moet wel 

gedragen zijn door enkele leden 

van het team. Een werkgroep 

bestaande uit leerkrachten en 

directie is noodzakelijk. Directie 

om de wettelijke vereisten en de 

inhoudelijke implementatie te 

ondersteunen en leerkrachten 

om het team te enthousiasme-

ren. Wees wel bereid om er tijd in 

te steken en wees je daar bewust 

van. Maar ook het schrijven van 

de aanvraag en eindrapportering 

zelf geven dynamiek omdat je 

heel geconcentreerd over de 

kwaliteit van je organisatie aan 

het nadenken bent.” 

Rita Lauwers, KA101-project, Basisschool 

Bloemendaal

“Gezien de positieve ervaringen 

binnen het consortium raadt 

VLUHR buitenlandse scholen 

aan om stagebeurzen beschik-

baar te stellen ten behoeve van 

afgestudeerden. Wij raden 

tevens aan om dit project uit te 

voeren binnen een consortium, 

opdat kennis en expertise 

gedeeld kan worden. Dit laatste 

verhoogt de kans op slagen.” 

Renilde Knevels, KA103-project, Vlaamse 

Universiteiten en Hogescholen Raad 

(VLUHR)
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“Deze projecten zijn een absolute 

meerwaarde en dus zeker de 

moeite waard. Als starter moet je 

wel een hele reeks hindernissen 

overwinnen (administratie, hoe 

begin je eraan?, hoe maak je een 

goed plan?, hoe vraag je een 

project aan?, hoe maak je een 

goed dossier?). Durf je erin 

gooien, de inspanningen zijn 

zeker de moeite waard en lonen.” 

Kurt Lootens, KA102-project, VISO 

Mariakerke

“Heel zeker! Het zorgt ervoor dat 

je als leerkracht en leerlingen 

niet vastroest en uit je kot 

komt!” 

Pieter-Jan Vanhoutte, KA116-project, VABI

Aansluitend geeft elke coördina-

tor aan mee open te staan voor 

of ondertussen bezig te zijn met 

een volgend Erasmus+-project. 
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Projectcoördinatoren van  
strategische partnerschappen

Epos contacteerde Kristof Van De Keere (VIVES hogeschool) en 

Isabella Van de Velde (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-

wetenschappen). Beide waren ze projectcoördinator van een 

KA2-project dat succesvol afliep in 2019 en dat gezien wordt als een 

good practice. Drie jaar lang coördineerde Kristof het KA201-project 

gericht op een sterkere integratie van wiskunde bij STEM-projecten 

in het basisonderwijs en Isabella het KA202-project omtrent een 

e-learning aanbod rond biodiversiteit.

Kunnen jullie kort even toelich-

ten wat jullie project precies 

inhield?

Kristof: We ontwierpen binnen 

STEM4MATH een didactisch 

model geïllustreerd met 20 

praktijkvoorbeelden om leraren 

te ondersteunen bij het lesgeven 

van wiskunde door middel van 

een geïntegreerde STEM-bena-

dering. We hopen op die manier 

wiskunde aantrekkelijker en 

leerzamer te maken voor de 

kinderen. Het ontwerpen van het 

didactisch model en de praktijk-

voorbeelden gebeurde door 

middel van een ontwerponder-

zoek in samenwerking met 

pilootleerkrachten uit de ver-

schillende partnerlanden binnen 

dit project. Kennis en inzicht over 

de cognitieve en affectieve 

impact van de STEM4MATH-ac-

tiviteiten werd bekomen via een 

interventieonderzoek.

Isabella: Met BIOTALENT wilden 

we het bestaande e-learning 

aanbod uitbreiden met een oplei-

dingsprogramma biodiversiteit 

voor een divers internationaal en 

multidisciplinair publiek (biolo-

gieleerkrachten en stagebegelei-

ders in het secundair onderwijs, 

educatieve mede werkers in 

wetenschapsmusea, plantentui-

nen, wetenschaps centra en 

milieuverenigingen, biologen, 

natuurbeheerders in natuur-

reservaten en burgerorganisa-

ties). We ontwikkelden BIOTA-

LENT op vier vlakken: een 

innovatieve blended opleiding die 

lerenden een grotere kennis en 

vaardigheden rond biodiversiteit 

bijbrengt; een virtueel open 

source platform dat ondersteu-

ning biedt zodat biodiversiteit op 

een meer vakkundige wijze in het 

dagelijks werk wordt geïnte-
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greerd; een blended learning 

model dat kan worden gebruikt 

om nieuwe oplei dingen te produ-

ceren zowel in STEM als in andere 

sectoren; een spring plank die 

lerenden meer kansen biedt op 

een carrière in het onderwijs of 

de wetenschappelijke wereld en 

ze meer inzetbaar maakt voor de 

Europese arbeidsmarkt. Als 

doel stel ling hielden we steeds 

VIP voor ogen: Vaardigheden 

ontwikkelen rond biodiversiteit, 

Investeren in milieu-educatie, en 

Passie opwekken voor weten-

schap. 

Waarom kozen jullie deze the-

ma’s en vanwaar kwam de 

noodzaak voor dit project?

Kristof: STEM geraakt stilaan 

ingeburgerd in het basisonderwijs, 

maar de focus ligt nog heel sterk 

op de invalshoek ‘techniek’. Dat 

gaat een beetje voorbij aan de 

basisgedachte van wat STEM is, 

namelijk het toepassen van 

inzichten, concepten en praktij-

ken uit verschillende STEM-disci-

plines bij het zoeken naar een 

oplossing voor problemen. De 

focus op ‘integratie vanuit 

verschillende STEM-disciplines’ is 

vaak nog een aandachtspunt, en 

zeker als het gaat over de inte-

gratie van wiskunde binnen 

STEM. Met dit project wilden we 

daarop focussen.

Isabella: Uit een onderzoek dat de 

werkgroep ‘Training and e-Learing’ 

(CETAF - Europees netwerk van 

natuurhistorische musea, botani-

sche tuinen en universiteiten) 

uitvoerde, bleek dat er in het 

bestaande e-lear ning aanbod een 

duidelijk hiaat was in het vakge-

bied bio  diver siteit. Het idee 

groeide om een vernieuwend 

opleidings program ma te realise-

ren gebruikmakend van onderzoe-

kend leren en doel treffende 

multimedia om zo competenties 

en vaardigheden van VET-leren-

den te versterken maar ook om 

hun wetenschappelijke nieuwsgie-

righeid uit te lokken. 

Kristof: Toen deze thematiek 

door Epos zelf werd voorgesteld 

op een Contactseminarie, bleek 

dat deze problematiek niet enkel 

in Vlaanderen voorkwam, maar 

ook in andere Europese landen.

Hoe kwamen jullie terecht bij je 

partnerorganisaties?

Isabella: Vier van de vijf partners 

maken deel uit van de werkgroep 

‘Training and e-Learning’ in 

CETAF. Zij werken reeds geruime 

tijd samen, ook in andere 

EU-projecten. Het kennen en 

waarderen van elkaars ex per tise 

zijn een voordeel om doeltreffend 

samen te werken in een collegia-

le sfeer. Een partner met kennis 
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en ervaring in blended learning 

ontbrak nog. Deze vijfde partner 

werd via een Erasmus+-data-

bank geko zen om deel uit te 

maken van het partnerschap. 

Het BIOTALENT project gene-

reerde een sterk en enthousiast 

team om ook in de toekomst 

mee in zee te gaan.

Kristof: Bij ons gebeurde dit via 

een Contactseminarie in Oos-

tende georganiseerd door Epos. 

Dit was een ideale manier om 

partners te vinden en te leren 

kennen. Meteen konden we ook 

inschatten wat de drijfveren 

waren van de verschillende 

partners, en wat hun rol kon zijn 

in het project. Het partnerschap 

was zeer solide, en met dezelfde 

partners, uitgebreid met een 

paar andere experten, dienden 

we een nieuw project in als 

vervolg op STEM4MATH, nl. 

STEAM CT.

Voor welke obstakels kwamen 

jullie tijdens het project te staan? 

En hoe losten jullie deze op?

Kristof: Het voornaamste 

obstakel was vooral de verschil-

lende benaderingen en aanpak-

ken die er bestonden omtrent 

STEM implementatie. Het heeft 

een tijdje geduurd eer we een 

gemeenschappelijk kader 

hadden, waar we ons allen in 

konden vinden. Andere obstakels 

zijn eerder van organisatorische 

aard, zoals het vinden van een 

geschikt moment om alle piloot-

leraren samen te brengen in een 

joint staff training event. Ze 

moeten op hun school vervangen 

kunnen worden, administratief 

moet alles in orde zijn...

Isabella: Het aantal geregistreer-

de deelnemers overtrof onze 

verwachtingen. De opvolging 

(zoals vragen en problemen van 

lerenden per e-mail en op de 

Het BIOTALENT project genereerde een 
sterk en enthousiast team om ook in de 
toekomst mee in zee te gaan. 
Isabella Van de Velde (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

Met dezelfde partners, uitgebreid met 
een paar experten, dienden we een nieuw 
project in als vervolg op STEM4MATH. 
Kristof Van De Keere (VIVES hogeschool)
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verschillende fora) en de beoor-

deling van het groepswerk dat 

niet automatisch kon gebeuren 

maar door de docenten moest 

worden nagelezen, vergden extra 

inspanning en tijd. Alle partners 

hebben veel meer tijd geïnves-

teerd in het produceren van de 

projectresultaten dan was 

toegewezen in het goedgekeurde 

budget. Daarnaast was het de 

doelstelling om de opleiding in 

meerdere talen te brengen. 

Naarmate het uitwerken van de 

opleiding vorderde, werd het 

duidelijk dat, gebruikmakend van 

onderzoekend leren, het groeps-

werk niet in verschillende talen 

kon gebeuren. Daarom werd 

beslist om de opleiding in het 

Engels te brengen daar dit toch 

de taal van de wetenschappen is.

Een efficiënte communicatie en 

vooral een agile aanpak zijn 

belangrijk voor het bereiken van 

de projectdoelstellingen. Activi-

teiten en taken moeten op korte 

termijn kunnen worden bijge-

stuurd, gereviseerd en geïnjec-

teerd met nieuwe ideeën indien 

nodig. Monitoring en evaluatie 

zijn nodig vanaf het begin tot 

het einde van het project.

Hoe gingen jullie om met taal- 

en cultuurverschillen?

Kristof: Engels was de voertaal, 

en voor elke partner was dat wel 

te doen. Soms ging het wat 

moeilijker, maar er was altijd wel 

iemand die hielp met het verta-

len. Cultuurverschillen werden 

vooral gemerkt bij de dagindelin-

gen tijdens de meetings, maar 

dat was geen onover komelijk 

probleem. Ook was het interes-

Een efficiënte communicatie is belang-
rijk voor het bereiken van de projectdoel-
stellingen. Monitoring en evaluatie zijn 
nodig vanaf het begin tot het einde van 
het project.  
Isabella Van de Velde (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)

We hebben het als partners  
steeds als een meerwaarde gezien  
om te leren van elkaars context.  
Kristof Van De Keere (VIVES hogeschool)
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sant om verschillende basis-

scholen te bezoeken tijdens de 

partnermeetings. Zo konden we 

zien dat er toch wat verschil zit 

in het organiseren van onderwijs 

in de verschillende landen. Maar 

we hebben dat als partners 

onder elkaar steeds als een 

meerwaarde gezien om zo te 

leren van elkaars context.

Isabella: Communicatie en 

projectwerking gebeurden in het 

Engels. Ook het opleidingspro-

gramma verliep in het Engels, in 

het online gedeelte namen een 

500-tal lerenden vanuit gans 

Europa en ook van buiten Europa 

deel. Slechts voor een minoriteit 

(1-2%) van de lerenden vormde 

dit een probleem. Het was een 

bio-divers publiek wat betreft 

nationaliteit, opleiding en cultuur. 

De lerenden genoten van de 

internationale samenwerking en 

deelden hun kennis met lerenden 

van andere geografische gebie-

den en culturen, wat zich ook 

uitte in het resultaat van de 

individuele opdrachten en het 

groepswerk over biodiversiteit 

gerelateerde materie.

Wat waren de reacties en 

ervaringen van de deelnemers en 

collega’s?

Isabella: Lerenden apprecieerden 

vooral de rijkdom aan informatie 

rond het onderwerp van de 

opleiding, de gebruikte multime-

dia, het onderzoekend leren, de 

tools om hun resultaten te delen 

met de andere cursisten en de 

onderlinge samenwerking met 

lerenden uit Europa en ver 

daarbuiten. Ze vonden het 

contact met de docenten tijdens 

het online leren en tijdens de 

leeractiviteit in de partnerlanden 

zeer belangrijk. Voor de instellin-

gen werd het project ervaren als 

een unieke gelegenheid om 

nieuwe contacten te leggen, en 

kennis en expertise uit te wisse-

len om nieuwe internationale 

projecten uit te werken. 

Kristof: De betrokken basisscho-

len en pilootleraren waren heel 

positief over het project en de rol 

die ze hadden. We deelden de 

We deelden de resultaten via navormin-
gen. Het materiaal wordt nu zowel in de 
basisscholen, als in de lerarenopleiding 
veel gebruikt.
Kristof Van De Keere (VIVES hogeschool)
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resultaten via navormingen en 

ook daar waren de reacties 

positief. Het materiaal wordt 

zowel in de basisscholen, als in 

de lerarenopleiding veel gebruikt. 

Wat zijn voor jou de mooiste 

resultaten van het project?

Kristof: We krijgen veel reacties 

vanuit het werkveld dat het 

ontwikkelde materiaal heel 

bruikbaar is. De mooiste reactie 

was ongetwijfeld een getuigenis 

van een Spaanse leerkracht die 

via STEM4MATH een manier had 

gevonden om kinderen die het 

moeilijker hadden in de klas te 

motiveren voor STEM en wiskun-

de.

Isabella: De vooropgestelde 

doestellingen werden ruim-

schoots bereikt. De interesse in 

het volgen van de opleiding en 

het aantal inschrijvingen overtrof 

onze verwachtingen. Het en-

thousiasme en de goede samen-

werking van de lerenden onder-

ling op het e-learning platform 

en deze van de docenten en 

lerenden waren één van de 

mooiste resultaten. Bovendien 

werd het project ‘BIOTALENT’ 

door de Europese Commissie 

geselecteerd als ‘coronavirus 

online learning resource’ op het 

EU Education platform. Het 

mooiste resultaat is echter een 

project afsluiten met een tevre-

den en enthousiast team dat de 

inzet van iedereen heeft gewaar-

deerd en dat op elk ogenblik kon 

rekenen op de support van de 

andere teamleden om het 

project tot een succes te maken.

Welke sfeer bracht het project 

teweeg in jouw organisatie?

Isabella: Gedurende 3 jaar 

werkte het BIOTALENT team om 

een innovatieve leeromgeving uit 

te bouwen. De enorme inzet en 

het enthousiasme van de part-

ners creëerden een aangename 

en stimulerende werkomgeving. 

Het laatste jaar van het project 

was als een prachtige reis 

waarbij de resultaten tastbaar 

Een Spaanse leerkracht vond via STEM-
4MATH een manier om kinderen  
die het moeilijker hadden in de klas te 
motiveren voor STEM en wiskunde.  
Dit was ongetwijfeld de mooiste reactie. 
Kristof Van De Keere (VIVES hogeschool)
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werden. Het team was er fier op 

dat de BIOTALENT opleiding 

gelanceerd werd en dat de 

opleiding lerenden van Europa 

maar ook van ver daarbuiten 

aantrok. Het enthousiasme van 

de lerenden en de dynamische 

samenwerking met de andere 

cursisten was een aangename 

ervaring. 

Kristof: Het is altijd positief als 

er internationale projecten 

kunnen doorgaan. Dat brengt 

een dynamiek op gang. Voor 

onze onderzoeks groep zijn deze 

projecten heel waardevol, er kan 

expertise uitge wisseld worden op 

internationaal niveau en je 

verbreedt je netwerk enorm. Het 

joint staff training event in 

Spanje (Valladolid) zal me altijd 

bijblijven. Dat was ongeveer 

halverwege het project. We 

merkten zoveel enthousiasme bij 

de leerkrachten, en toen wisten 

we als partnerschap dat we op 

het goede spoor zaten.

Welke effecten heeft het project 

op lange termijn, en merk je daar 

nu al iets van?

Kristof: Dit project is de aanlei-

ding geweest voor andere 

interna tionale samenwerkingen, 

zoals het nieuwe project STEAM 

CT, en enkele andere project-

voorstellen die dit jaar werden 

ingediend door partners. Dit 

project verbreedt het internatio-

nale netwerk. Maar ook op 

nationaal niveau levert dit 

project heel wat op via navor-

mingen en pedagogische studie-

dagen die we organiseren. 

Binnenkort verschijnt ook een 

publicatie omtrent STEM in het 

basisonderwijs waarin de inzich-

ten van de projecten opgenomen 

zullen zijn.

Isabella: Het BIOTALENT 

e-learning platform blijft open 

access, met een rijke verzame-

ling aan educatief materiaal en 

ideeën voor het creëren van 

nieuwe opleidingen, gebaseerd 

op een aanpasbaar blended 

learning model en overdraagbaar 

naar de bredere sector van 

STEM.  De duurzaamheid van de 

projectresultaten wordt verze-

“De juiste keuze van de partners met 
ieder hun specifieke kennis en ervaring  
is zeer belangrijk voor het slagen van  
een project.”  
Isabella Van de Velde (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)
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kerd door het Europees netwerk 

CETAF, één van de projectpart-

ners, en de BIOTALENT opleiding 

zal ook worden opgenomen in 

het opleidings curriculum van 

DEST, één van de opleidingsin-

strumenten van CETAF. De 

kennis en ervaring die de part-

ners tijdens dit project hebben 

opgedaan, zal zeker worden 

gebruikt om nieuwe internatio-

nale projecten aan te vragen.

Raad je andere scholen of 

organisaties aan om ook een 

projectvoorstel in te dienen? 

Welke raad zou je hen meege-

ven?

Kristof: Jazeker. Belangrijk is om 

goed na te denken over het 

partnerschap en er proberen 

zeker van te zijn dat je met de 

juiste mensen rond de tafel kan 

zitten. Het is ook belangrijk dat 

elke partner zich blijft betrokken 

voelen tijdens het proces en 

erkend wordt voor zijn expertise. 

Ik vind het belangrijk dat part-

ners in een project ‘gelijken’ zijn, 

ook al is er een verschil in 

expertise. Als ik terugdenk aan 

ons project zou ik achteraf 

gezien een concretere afbake-

ning van de taken en verant-

woordelijkheden per Intellectual 

Output voorzien, en een gelijke 

verdeling daaromtrent bij de 

partners rekening houdend met 

hun expertise.

Isabella: Zeker een aanrader. De 

juiste keuze van de partners met 

ieder hun specifieke kennis en 

ervaring is inderdaad zeer 

belangrijk voor het slagen van 

een project. Een projectvoorstel 

schrijven vraagt tijd en energie 

maar wanneer het succesvol is, 

geeft dit voldoening. Een gouden 

raad: maak een goede keuze in 

partners op basis van de te 

bereiken doelstellingen, voorzie 

een duidelijke taakverdeling 

waarin elke partner zijn verant-

woordelijk neemt, zorg dat 

coördinatie en opvolging door 

één persoon gebeuren, wees 

flexibel en apprecieer het werk 

van de andere teamleden, en 

maak, ten slotte, de juiste keuze 

van de call waarin je het project 

indient.

Bedankt voor jullie tijd en input, 

en veel succes met de verder-

zetting van jullie Europese 

projecten.Voor meer informatie over het KA201-project 

dat Kristof Van De Keere coördineerde en 

het ontwikkelde materiaal, kan u terecht op 

www.stem4math.eu.

Op http://biotalent.myspecies.info/ 

is meer informatie te vinden over het 

KA202-project dat gecoördineerd werd door 

Isabella Van de Velde.

http://www.stem4math.eu
http://biotalent.myspecies.info/
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Projectcoördinatoren van partner-
schappen voor schooluitwisseling

Zes projectcoördinatoren van een partnerschap voor school-

uitwisseling geven toelichting bij hun project en het verloop ervan. 

Voorstelling van de projecten

Jongeren spenderen heel veel 

tijd aan technologie op smart-

phone, tablet of pc. Ze halen er 

hun informatie, communiceren 

ermee, gebruiken het als ont-

spanning... maar in het onderwijs 

moet de smartphone uit. Wat 

een verlies aan mogelijkheden, 

vinden ze op JOMA secundair 

Merksem. Guy Hufkens nam 

binnen zijn school de rol van 

projectcoördinator op in een 

project rond TEL of Technology 

Enhanced Learning (“Moby Click, 

mobile solutions for school 

education and inclusion of 

secondary learners”). Leraren 

gingen aan de slag met het 

organiseren van lessen aan de 

hand van TEL en leerlingen 

konden als ervaringsdeskundigen 

suggesties doen over de vorm 

waarin de leerinhoud werd 

voorgesteld en eventueel onder-

steuning bieden op technolo-

gisch vlak. Door de samenwer-

king met partners uit Zweden, 

Duitsland en Italië konden ze hun 

spectrum aan educatieve 

programma’s snel uitbreiden.

Marieke Decock geeft les op het 

Guldensporencollege campus 

Kaai. Deze school zet al 20 jaar 

uitwisselingsprojecten op poten, 

zowel binnen als buiten Europa. 

Ze ervaren dus al heel lang 

hoeveel leerlingen én leerkrach-

ten kunnen leren van elkaar en 

weten dat je je eigen werking kan 

bijsturen als je de tijd neemt om 

na te gaan hoe bepaalde the-

ma’s in volledig andere school-

culturen en met een andere kijk 

op educatie worden aangepakt. 

Samen met een Poolse, Tsjechi-

sche en Cyprische school 

startten ze een project op rond 

intrinsieke motivatie bij leerlin-

gen en leraren: “Motivation² + 

Talent = Success (an answer to 

diversity in education)”.

Ook op het VTI Veurne staan 

ouders en leerlingen al jaren 

positief tegenover Europese 

projecten, weten Lut Hoornaert 

en Filip Robyn. Leerlingen krijgen 

zo de kans om Europa dichter bij 

huis te brengen en op de meest 

boeiende manier samen te leven 

en werken, en ook leraren zijn 

vragende partij naar de opportu-
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niteit om enerzijds hun onder-

wijsmethodieken af te toetsen 

aan die van buitenlandse colle-

ga’s en anderzijds om hun 

leerlingen extra te motiveren om 

ijzersterke eindwerken te maken. 

Het afgelopen project (“Europe 

In Change: STEAMing ahead 

towards our future”) bracht in 

een partnerschap met scholen 

uit Italië, Griekenland, Portugal, 

Zweden en Slovenië STEAM 

(Science, Technology, Enginee-

ring, Arts, Mathematics) op de 

school.

Bij Eva Goos werd op school 

(GO! Atheneum Irishof, Kapellen) 

een partnerschap voor school-

uitwisseling aangegaan om 

leerlingen te begeleiden tot 

positieve, kritische en onderne-

mende jongeren (“English 

through entrepreneurship”). Er 

werd geprobeerd om de wereld 

naar de klas te brengen, maar 

ook om de leerlingen de wereld in 

te sturen en hen oog te leren 

hebben voor de dynamiek van 

onze geglobaliseerde wereld en 

de verschillende culturen. Het 

partnerschap bestond uit een 

Noorse, Kroatische, Roemeense 

en Turkse school.

VBS BO Sint-Franciscus organi-

seert al langer schooluitwisselin-

gen in samenwerking met een 

Specials School in Bulgarije. Het 

partnerschap voor schooluitwis-

seling, dat Koen De Ost coördi-

neerde (“Very special schools for 

very special children”), wou deze 

samenwerking enerzijds verster-

ken en tegelijk zochten ze samen 

naar antwoorden op geza men-

lijke vragen. Beide scholen 

heb ben een vergelijkbare leer-

ling en populatie, kinderen met 

een matige tot ernstige mentale 

beperking, al dan niet met een 

bijkomende problematiek zoals 

ASS, motorische beperkingen, 

gedragsstoornissen… Binnen dit 

Type 2-onderwijs mer ken beide 

partners verschillende soorten 

van aanpak en begelei ding, maar 

vooral ook een tekort aan 

aan dacht voor buitengewoon 

onderwijs in de basisopleiding 

voor leerkrachten. Het gemeen-

schap pelijke doel met dit project 

was om voor startende leraren en 

therapeuten een handleiding te 

ontwikkelen met theore tische 

achtergronden zodat ze meer 

wegwijs geraakten binnen de 

school.

De Gemeentelijke Basisschool De 

Bosmier coördineerde het 

Erasmus+-project “On a journey 

with the ARTist” om het bewust-

zijn van verschillende culturen en 

talen binnen Europa te bevorde-

ren. Greet Snoekx, directrice én 

coördinator van het project, 

geeft mee dat internationalise-
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ringsprojecten binnen de school 

niet nieuw zijn. 

Met dit KA2-project droegen ze 

graag hun steentje bij aan de 

prioritaire Europese doelstelling 

om voortijdig schoolverlaten te 

voorkomen. Het onderwijs moet 

meer dan ooit aandacht beste-

den aan de persoonlijke ontwik-

keling om kinderen en jongeren in 

staat te stellen een succesvolle 

schooltoekomst te leiden, zegt 

Greet. Met hun project willen ze 

meer elementen van creativiteit 

en kunst in het dagelijkse 

schoolleven integreren. Het 

eindresultaat van het project 

was een musical die in elke 

partnerschool (in Finland, Spanje, 

Griekenland, Roemenië en 

Ierland) werd opgevoerd en een 

handboek voor leraren met 

praktijkvoorbeelden in verband 

met kunst.

Samenstellen van een  

partnerschap

Alle coördinatoren bevestigen 

hoe belangrijk het is om met de 

juiste partners rond de tafel te 

kunnen zitten. 

Eva Goos legt uit dat zij vanuit 

connecties met hun Noorse 

partner en via een zoektocht op 

internet hun partners vonden. 

Greet Snoekx verwijst naar een 

eTwinningseminarie waarop ze 

contact legde met één van hun 

partners. 

“De sleutel tot succesvolle 

samenwerkingen zit hem in goed 

analyseren wat je zelf nodig hebt 

en heel breed op zoek gaan naar 

scholen die een (deel)antwoord 

kunnen bieden”, verduidelijkt 

Marieke Decock. “We zochten 

Europese partners die sterk 

stonden op de vlakken waar wij 

aan wilden werken en we ge-

bruikten een SWOT-analyse om 

wederzijds te zien waar de 

verschillende scholen sterk in 

waren en wat we van elkaar 

konden leren.” 

Ook in het VTI Veurne gebeurde 

het samenstellen van de part-

ners door middel van een combi-

natie van voorgaande sugges-

ties. Lut Hoornaert geeft het 

volgende mee over hun partner-

schap: “De partners hebben een 

grote verscheidenheid, nl. ASO, 

TSO en Kunstonderwijs. Ook 

deze diversiteit zorgde voor een 

heel boeiende samenwerking. 

Zelf zeggen we altijd dat drie 

partners meer dan genoeg is in 

een Europees project, maar plots 

zaten we nu zelf met zes part-

ners, waaruit wij niet konden 

kiezen. Het project was hectisch, 

organisatorisch een hele karwei, 

maar dankzij de gedrevenheid 

van de collega’s in elk land 



73

kunnen wij terugblikken op een 

schitterend project met heftige 

discussies maar gegroeid vanuit 

een sterke vriendschap en 

gedrevenheid.”

Uitdagingen binnen de projecten

“Een duidelijke planning en 

concrete deadlines vooropstellen, 

zijn belangrijk in het vermijden van 

obstakels doorheen het project,” 

weet Greet Snoekx. “Ondanks de 

vele e-mails en telefoontjes was 

het toch nodig om af en toe ter 

plaatse afspraken te maken,” vult 

Koen De Ost aan. 

De projectcoördinatoren be-

klemtonen dat het belangrijk is 

om de nodige flexibiliteit aan de 

dag te leggen bij het organiseren 

van je project: niet alles loopt 

altijd zoals voorzien of gepland. 

Lut Hoornaert verduidelijkt dit: 

“Zoals in elk project waren we 

een beetje te ambi tieus en 

hebben we ons moeten toespit-

sen op de twee hoofdthema’s. De 

zijthema’s die we nog wilden 

uitwerken, moesten we uiteinde-

lijk terugschroeven omdat het 

Art-thema veel meer werk en 

coördinatie met zich meebracht 

dan gedacht bij de ontwerpfase.” 

Een project waarin technologie 

en vernieuwende aanpakken een 

grote rol spelen, zorgt sowieso 

voor enkele obstakels, geeft Guy 

Hoefkens aan. Zo mochten hun 

leerlingen bijvoorbeeld geen les 

van thuis uit volgen. Het af-

standsleren moest dus plaats-

vinden in een ander schoolge-

bouw. Er waren ook uitdagingen 

met bijvoorbeeld de privacywet-

geving, compatibiliteit en de 

aanmeldmogelijkheden voor 

nieuwe computersystemen. Test 

vooraf uit wat je wilt doen en 

neem de ICT-coördinator mee op 

in een op technologie gebaseerd 

project, sluit hij af.

Ook Marieke Decock herinnert 

zich hoe een fusie van één van 

de partnerscholen en een veran-

dering van het schoolsysteem in 

Polen extra stress meebracht 

voor de verantwoordelijke. De 

belangrijkste vraag, zegt Marie-

ke, blijft dan: “Hoe kunnen we 

onder deze omstan dig heden het 

beste uit onszelf en de leerlingen 

blijven halen?”. Een relatief 

eenvoudige oplossing werd ook 

gevonden voor enkele specifieke 

obstakels, eigen aan (school-)

culturen: het verschil in ICT-

competen ties tussen de partner-

scholen werd opgelost door 

handleidingen met printscreens 

en een stappenplan te maken en 

op het moeilijk opvolgen van 

deadlines werd geanticipeerd 

door auto ma tisch herinneringen 

te sturen en per trimester een 

to-do-lijst op te maken.
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Verloop van het project?

Alle projectcoördinatoren zijn het 

erover eens dat de taalverschil-

len doorheen het project mee-

vallen. Het Engels is een waarde-

volle voertaal voor Europese 

projecten. 

Greet Snoekx van Basisschool 

De Bosmier vertelt dat hun 

kinderen uit de basisschool al 

met elkaar in contact kwamen 

via eTwinning. Hiervoor gebruik-

ten ze Google Translate en zo 

leerden ze elkaar al goed kennen. 

Voor onze school namen alle 

kinderen van het vijfde en zesde 

leerjaar deel aan het short term 

learning event in Spanje. Als 

voorbereiding hierop gaf de 

directie tijdens de middagpauze 

een heel jaar Spaanse taalinitia-

tie.” 

Op vlak van de verschillende cul-

turen, geeft Marieke Decock het 

volgende mee: “Als je tijd voor-

ziet voor culinaire en culturele 

activiteiten groeien mensen veel 

sneller naar elkaar toe. Je enkel 

focussen op het projectthema is 

gevaarlijk. Je voorziet best ook 

tijd om de mensen achter elke 

partner te leren kennen.” 

“De taal- en cultuurverschillen 

zijn altijd een heel boeiend 

aspect van een Europees pro-

ject,” vult Lut Hoornaert aan. In 

het project van Koen De Ost 

ervaarden ze dat hiërarchie in 

hun Bulgaarse partnerschool nog 

belangrijker is dan in België: “Ook 

dit hebben we na een tijdje 

geleerd zodat we de juiste 

vragen aan de juiste personen 

(of functies) stelden.”

Koen De Ost zal zich altijd blijven 

herinneren dat de standpunten 

van de partners over sommige 

thema’s aanvankelijk ver uiteen 

lagen, maar dat er tijdens de 

transnational projectmeetings 

toch een wederzijds respect voor 

elkaars methoden groeide en de 

kennis van de ene bij de andere 

partner werd toegepast door-

heen het verloop van het project. 

Dankzij de meetings en het 

project kon er uiteindelijk een 

handleiding gemaakt worden 

waar beide visies naast elkaar 

stonden en de raakpunten 

Als je tijd voorziet voor culinaire en cul-
turele activiteiten groeien mensen veel 
sneller naar elkaar toe. 
Marieke Decock (Guldensporencollege campus Kaai)
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werden benadrukt. Marieke 

Decock maakt de vergelijking 

met een dieseltrein: “We startten 

met kleine stappen en eindigden 

in volle vaart. Hoe beter je elkaar 

leert kennen, hoe groter de 

stappen voorwaarts zijn.”

Resultaten en reacties

Wanneer er wordt gepeild naar 

de mooiste resultaten van het 

project hebben de projectcoördi-

natoren het zowel over de 

inhoudelijke verwezenlijkingen 

als over de reacties uit de 

omgeving.

“Het mooiste resultaat zit in de 

lespakketten waarin we de 

methode onder de knie kregen 

om alle STEAM-facetten te 

integreren,” vertelt Lut Hoornaert. 

Ook Eva Goos en Koen De Ost 

zien nog steeds resultaat van 

hun project. Op de ene school 

worden de online nieuwsbrieven 

nog steeds gemaakt en verdeeld, 

en op de andere school wordt 

het ontwikkelde handboek nog 

steeds gebruikt. 

De blijvende vriendschappen die 

zijn gesmeed en het gegroeide 

besef van Europees burgerschap 

zijn een blijvende meerwaarde, 

aldus Eva Goos. Dat ze in hun 

project reeds werkten aan 

thema’s (TEL en afstandsleren) 

Tijdens de transnational project meet-
ings groeide een wederzijds respect voor 
elkaars methoden en de kennis van de 
ene werd bij de andere partner toegepast 
doorheen het verloop van het project.
Koen De Ost (VBS BO Sint-Franciscus)

Ik vergelijk het project met een diesel-
trein: we startten met kleine stappen en 
eindigden in volle vaart. Hoe beter je 
elkaar leert kennen, hoe groter de stap-
pen voorwaarts zijn. 
Marieke Decock (Guldensporencollege campus Kaai)
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die doorheen de jaren steeds 

belangrijker werden in het 

onderwijslandschap, geeft Guy 

Hufkens nog extra voldoening 

over hun keuze van onderwerp. 

Dat er uiteindelijk veel positieve 

reacties komen vanuit leerlingen, 

ouders of collega’s, daar zijn al 

onze gesprekpartners het over 

eens. De leerlingen op de school 

bij Greet Snoekx maakten zelfs 

een poster met enkel positieve 

reacties: “Super, zo’n uitwisseling 

in de lagere school!”. Bovendien 

verlopen de lessen muzische 

vorming er nog steeds op een 

andere manier, gebaseerd op het 

handboek met goede praktijk-

voorbeelden. 

Ook Greet Snoekx zelf kijkt heel 

tevreden terug: “Het was een 

fantastisch project, waarin zowel 

kinderen, leerkrachten, ouders en 

andere stakeholders zoals lokale 

kunstenaars en de culture dienst 

van de gemeente betrokken 

waren. De musical was echt een 

apotheose van het project. Ook 

de twee short term learning 

events waarbij kinderen van het 

zesde (en vijfde voor sommige 

partnerscholen) leerjaar het ene 

jaar samenkwamen in GBS De 

Bosmier en het andere jaar in de 

Spaanse partnerschool was 

onvergetelijk.”

Maar niet iedereen zit altijd 

onmiddellijk op de kar, weet 

Marieke Decock. “Aangezien het 

onderwerp van ons project, 

intrinsieke motivatie, weinig con-

creet was, waren de reacties op 

voorhand vrij sceptisch. Nadien 

kregen we echter wel veel 

positieve feedback! De betrok-

ken leerlingen waren in de wolken 

en meer dan 70 procent van de 

collega’s vond dat de school er 

na dit project beter voor stond.” 

Ondertussen investeert de 

school in een Plusteam waarbij er 

extra uren beschikbaar zijn voor 

motiverende activiteiten of 

co-teachers ter ondersteuning. 

“Het is heerlijk dat die dingen 

een vervolg kennen,” sluit ze af.

Ook ouders zijn vaak enthousi-

De mooiste reactie kwam van de 
leerlingen zelf. Ze maakten een poster 
met enkel positieve reacties: ‘Super, zo 
een uitwisseling in de lagere school!’.
Greet Snoekx (GBS De Bosmier)
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ast, vult Eva Goos aan. Van 

iemand horen: “Mijn dochter is in 

die mobiliteit helemaal openge-

bloeid,” doet deugd. 

Bij Lut Hoornaert op school zijn 

het ook de ouders die vol inte-

resse vragen aan welk internati-

onaal project hun zoon of 

dochter kan deelnemen. 

Koen De Ost herinnert zich dan 

weer een deugddoende reactie 

van een collega-leerkracht: 

“Door dit bezoek heb ik mijn 

eigen werking eens in vraag 

gesteld. Ik zag dat het goed was, 

maar ook dat ik moet blijven 

durven verruimen.”

“Deze projecten zijn van on-

schatbare waarde!”

De projectcoördinatoren staan 

alleszins op één lijn: “Deze 

projecten zijn absoluut een 

aanrader. Ze zijn van onschatba-

re waarde!”. Toch geven enkelen 

onder hun mee dat het ook veel 

werk is: als je het allemaal goed 

wilt doen komt er heel wat 

administratief werk bij kijken als 

coördinerende secundaire 

school. 

“Maar,” bevestigt Koen De Ost, 

“door de bezoeken in elkaars 

scholen en leefwereld, de nieuwe 

inzichten, en het trots kunnen 

tonen van de eigen werking 

geven deze projecten wel een 

verbindend gevoel binnen de 

school. Het gevoel van een 

boeiende samenwerking, een 

krachtig schoolteam en nieuwe 

vriendschappen overheerst bij 

iedereen.” 

De bijzonder positieve sfeer en 

dat er op school nog nooit zo 

veel werd samengewerkt als 

tijdens dit project, merkte ook 

Greet Snoekx in haar school op. 

Lut Hoornaert bevestigt dat het 

project bijdroeg tot een evolutie 

die al vele jaren aan de gang was, 

en waarbij steeds meer leerkrach-

ten vanuit verschillende discipli-

nes de krachten bundelden. 

Marieke Decock beaamt dat je 

Ondertussen investeert de school  
in een Plusteam. Het is heerlijk dat  
die dingen een vervolg kennen! 
Marieke Decock (Guldensporencollege campus Kaai)
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achteraf vooral geniet van het 

resultaat en het feit dat dergelij-

ke projecten de school op lange 

termijn veranderen. “Ik merk dat 

het schoolbeleid onze bevindin-

gen opneemt in haar toekomst-

plannen. Dat geeft energie.”

Ik merk dat het schoolbeleid onze 
bevindingen opneemt in haar 
toekomstplannen. Dat geeft energie.  
Marieke Decock (Guldensporencollege campus Kaai)
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Als afsluiter geven de projectcoördinatoren nog enkele tips mee:

• Praat met veel mensen in je 

eigen school. Er zijn heel veel 

collega’s met geweldige 

ideeën.

• In bepaalde (school)culturen in 

het buitenland is een directeur 

nog hiërarchisch belangrijk. Zo 

belangrijk zelfs dat je jouw 

eigen directeur moet inscha-

kelen om te overleggen.

• Soms moet je schrappen zodat 

je kan focussen op de kern en 

daar tot het uiterste kan gaan.

• Onderschat het belang van 

duidelijke communicatie en 

concrete afspraken niet. Wij 

voorzien steeds enkele coördi-

natorenmeetings waar er tijd is 

voor overleg.

• Vertrouw op je projectpartners. 

Luister naar hen en overleg. Je 

ziet elkaar niet elke dag en 

vaak heb je een andere voor-

stelling van wat er moet 

gebeuren.

• Wij zorgen ervoor dat alle 

afspraken en de verdeling van 

verantwoordelijkheden op 

papier staan.

• Door dit project zagen wij in 

dat we binnen de schoolmuren 

al veel kennis en knowhow 

hebben en dat we daar trots 

op mogen zijn. Onderschat 

jezelf dus ook niet. 

• Probeer zo veel mogelijk 

leerlingen, ouders en leerkrach-

ten te betrekken bij het project. 

Zo wordt het door zo veel 

mogelijk mensen gedragen.

• Creëer een groot genoeg 

draagvlak binnen de school 

opdat je voldoende personen 

hebt om dit project te dragen. 

Het is belangrijk dat je de 

inspanningen tijdens de 

volledige duur van het project 

kan volhouden.

Bedankt aan alle projectcoördi-

natoren voor hun uitgebreide 

toelichting bij hun projecten. Het 

was bijzonder leerrijk om de 

werking achter de projecten te 

zien, en een plezier om de 

projecten tot leven te zien 

komen. 





Epos Transnationale 
Activiteiten in 2019 
Samen met Erasmus+ heeft DG EAC in 2014 transnationale coöpe-

ratie-activiteiten, kortweg TCA, geïntroduceerd. Tezelfdertijd zijn de 

succesvolle voorbereidende bezoeken afgeschaft, tot ongenoegen van 

begunstigden die via de voorbereidende bezoeken projectonderwerpen 

en -partners kunnen aftoetsten bij buitenlandse geïnteresseerden.

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

beleid noodzakelijk was om keuzes 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;

• Jobshadowing 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;
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• Kwaliteit van de aanvragen en uitvoering van projecten en acties 

optimaliseren;

• 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 is enorm. 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 heeft naar voren gescho ven 

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 ke-

lijkse nieuwsbrief en op de website. Geïnteresseerden die wensen deel te 

nemen kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen. Wordt de aan-

vraag aanvaard, dan ontvangt de begunstigde een vergoeding van Epos.

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. Zo’n getuigenis is zinvol voor het 

promoten van activiteiten, maar kan mensen inspireren en meteen 

ook kennis dissemineren.
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Interview met Jan Ceulemans

Een Transnational Cooperation Activity (TCA) wordt niet alleen 

georganiseerd voor (potentiële) begunstigden. Er zijn er ook voor 

personeelsleden van nationale agentschappen.

‘Fostering Erasmus+ cooperation projects’ impact and cross- 

fertilization on social inclusion and civic engagement’ was er zo eentje. 

Dat ging door in Bologna van 25 tot en met 27 juni 2019, en werd 

georganiseerd door Indire (Italiaanse NA) en SEPIE (Spaanse NA).

Voorafgaand aan deze TCA was er ook een conferentie ter  

gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Bolognaverklaring.

Namens Epos heeft Jan Ceulemans deelgenomen.

Wie is Jan?

Jan is begin jaren negentig zijn 

loopbaan in het onderwijs 

begonnen met een aantal 

interimopdrachten, onder andere 

in wat nu Thomas More Mechelen 

is. Hij heeft ook les gegeven aan 

Franstalige klanten van een 

IT-bedrijf en op de communica-

tie-afdeling gewerkt van een 

grote KMO die opticiens en 

oogartsen in de Benelux van het 

nodige materiaal voorzag. Door 

met succes deel te nemen aan 

een algemeen wervingsexamen 

van het Vast Wervingssecretari-

aat in 1992 “ben ik op het 

ministerie beland,” zegt Jan.

“Ik wilde eigenlijk naar het 

ministerie van buitenlandse 

zaken gaan, maar er waren toen 

geen vacatures. Zo ben ik in 1992 

gestart op het departement 

onderwijs bij het toenmalig 

bestuur Begeleiding, Navorming 

en Uitwisseling, onder leiding van 

de directeur Annemie Dewael. Ik 

heb toen als stage doende 

ambtenaar een eindwerk (soort 

minithesis) gemaakt over de 

Europese dimensie in het secun-

dair onderwijs in Vlaanderen.” 

Jan heeft tot 2002 op het 

departement onderwijs gewerkt, 

steeds rond bilaterale, multilate-

rale (Unesco) en Europese 

samenwerking in onderwijs. 

Jan bleef werken rond interna-

tionalisering maar dan in het 

kader van de Vlaamse ontwikke-

lingssamenwerking waar voor 

hem de focus lag op Zuid-Afrika 



en Mozambique. In Mozambique 

lag de focus vooral op gezond-

heidszorg (strijd tegen hiv/aids). 

“Samen met Apopo vzw  

(www.apopo.org) hebben we de 

Mozambikaanse overheid ook 

geholpen bij de volledige ontmij-

ning van het land.” 

“In 2009 ben ik op vraag van 

Annemie bij Epos komen werken. 

Aanvankelijk als algemeen 

coördinator, nadien als coördina-

tor voor het hoger onderwijs. Nu 

ben ik opnieuw het aanspreek-

punt voor de scholen. De cirkel is 

rond, zou je kunnen zeggen.”

Verwachtingen

“Er waren twee redenen waarom 

ik naar Bologna wilde gaan,” 

verduidelijkt Jan. “Ten eerste ging 

het om een TCA dat gekoppeld 

was aan de viering van de 20ste 

verjaardag van de Bolognaver-

klaring. Het bevorderen van de 

mobiliteit van studenten, docen-

ten en onderzoe kers is één van de 

pijlers van het Bolognaproces. 

Aangezien ik me gedurende 10 

jaar bezig heb gehouden met dit 

onderwerp, wilde ik graag bij deze 

viering aanwezig zijn. En ten 

tweede worden TCA’s in hoger 

onderwijs niet zo vaak georgani-

seerd, en al zeker niet voor 

strategische partnerschappen. 

Het thema van het TCA was 

sociale inclusie en maatschappe-

lijke betrokkenheid. Twee domei-

nen waar Vlaanderen iets te 

bieden had. Ook de sociale 

dimensie in hoger onderwijs is 

sinds de start van het Bologna-

proces een aandachtspunt.”

De TCA

Deze TCA ging door in de univer-

siteit van Bologna (Alma Mater 

Studiorum), de oudste nog 

functionerende universiteit in de 

wereld. Umberto Eco19 en Romani 

Prodi20 zijn hier nog professor 

geweest.

“Hier binnenlopen voelt aan als 

een ontmoeting met de geschie-

denis,” mijmert Jan.

“De 56 deelnemers aan de TCA 

werden opgedeeld in drie werk-

groepen, en ik nam deel aan de 

werkgroep ‘Fostering collaborati-

on between HEIs and third sector 

organisations (community 

partners and social enterprises) 

for the benefit of both students 

and community.’ Hier heeft 

Catherine Morel van de Vrije 

Universiteit Brussel het project 

ENtRANCE (https://community.

wtnschp.be/project/entrance/) 

voorgesteld. Dit project heeft tot 

doel om de sociale verantwoor-

delijkheid van studenten en 

docenten te verhogen via 

maatschappelijk gebaseerd 

onderzoek in samenwerking met 

19 Schrijver van o.a. ‘De naam van de roos’ en  
‘De slinger van Foucault’

20 Oud-premier van Italië, oud-voorzitter en 
oud-commissaris van de Europese Commissie
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non-profitorganisaties.” 

In de werkgroep ‘The role of 

higher education in promoting 

inclusion of disadvantaged 

categories and reducing inequa-

lity’ heeft Aleidis Devillé van de 

Thomas More Hogeschool 

Kempen hun project Inclusive 

Campus Life (https://www.iclife.

eu/) voorgesteld. 

Vlaamse instellingen hoger 

onderwijs waren dus goed 

vertegenwoordigd met twee 

voorbeeldprojecten.”

Tijdens de workshop was een 

graphic designer aan het werk 

die alles visueel heeft samenge-

vat.

De deelnemers waren voorname-

lijk projectcoördinatoren van 

KA203-projecten die aansloten 

bij het thema van de TCA, en 

medewerkers van nationale 

agentschappen. Er waren in 

mindere mate ook beleidsmede-

werkers aanwezig, die na de 

viering rond de Bologna-verkla-

ring gebleven zijn voor dit 

seminarie.

Nagenoeg alle sprekers en 

sessies kwamen tot het besluit 

dat een one size fits all-aanpak 

niet werkt voor maatschappelij-

ke dienstverlening. En meer 

specifiek voor het hoger onder-

wijs laat maatschappelijke 

dienstverlening door de universi-



teiten en hoge scholen zich 

moeilijk meten, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld het aantal 

afgeleverde diploma’s of docto-

raten.

Voeg daar nog aan toe dat de 

tools van het eens bejubelde 

‘New Public Management’21  hun 

limieten hebben bereikt en het 

tijd is voor een andere aanpak 

die rekening houdt met de 

digitale revolutie op het vlak van 

informatie en communicatie. 

“Zo’n TCA is ook de ideale 

gelegenheid om te netwerken. 

Deelnemers kunnen kennis 

maken met projectverantwoor-

delijken uit andere Europese 

landen en voor de (toekomstige) 

projectverantwoordelijken is het 

de uitgelezen kans om partners 

te vinden met het oog op toe-

komstige projecten.”

Jan vond de TCA zeker geslaagd 

en was tevreden over zijn deel-

name. De TCA was goed georga-

niseerd en inhoudelijk was het 

interessant. 

“Een citaat van een deelnemer is 

me bijgebleven,” zegt hij, “en het 

zegt heel veel met weinig woor-

den, namelijk ‘No numbers 

without stories, no stories 

without numbers’.” 

21 Het New Public Management verwijst naar de 
hervorming en modernisering van de publieke 
sector, waarbij de bureaucratie moet worden 
aangepakt en termen zoals doelmatigheid, 
doeltreffendheid en zuinigheid belangrijk zijn. De 
overheid moet bedrijfsmatig denken en werken, 
en dat moet worden gemeten en gecontroleerd.
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Tot slot

Inclusie is een topic dat belang-

rijk blijft in onderwijs en oplei-

ding, en dus niet alleen in het 

hoger onderwijs. “Hoewel ik kort 

na mijn deelname aan de TCA 

consulent geworden ben voor het 

domein schoolonderwijs, is mijn 

gevoeligheid voor het onderwerp 

erdoor aangescherpt. In het 

hoger onderwijs krijgen studen-

ten die het financieel niet breed 

hebben, een Europees extraatje 

bovenop hun beurs om aan een 

buitenlandse leermobiliteit deel 

te nemen. Ik hoop dat we dit op 

termijn ook kunnen introduceren 

voor leerlingen die op individuele 

leermobiliteit of stage gaan,” 

zegt Jan. En hij voegt er meteen 

aan toe “maar inclusie gaat 

natuurlijk over meer dan enkel 

wat geld toestoppen. ‘No num-

bers without stories, no stories 

without numbers’ wordt meteen 

toegepast.”

Jan vindt het wel jammer dat er 

geen opvolging is van de resulta-

ten en de impact van deze TCA. 

Zo is het niet duidelijk of er 

nieuwe vormen van samenwer-

king, of nieuwe ideeën rond het 

thema zijn ontstaan.

“Nog een tip voor wie naar 

Bologna gaat: vraag niet naar 

een spaghetti bolognaise, want 

dan word je meewarig aangeke-

ken. In Bologna ga je voor de 

authentieke tagliatelle al ragù. 

Smakelijk!“

En bedankt voor het gesprek.



Contactseminaries

In 2019 heeft Epos 38 deelnemers aan de volgende 

contactseminaries gefinancierd. Dat is net geen verdubbeling ten 

opzichte van 2018.

Daarenboven heeft Epos in november 2019 het internationale 

contactseminarie ‘Partnerschappen voor kleuter- en lagere scholen’ 

georganiseerd in Antwerpen.

In Alden Biezen ging het tijdens een contactseminarie in november 

2019 over ‘Actief burgerschap in de volwasseneneducatie’.

Titel van het contactseminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language 
Exchange projects

Ierland 2

Creative arts as a path to inclusion Duitsland 2

Early childhood education and care: Exploring the wonders of science and nature Finland 2

Adult Education: Guidance to the labour market Nederland 3

Effective practices in STEM education Servië 2

S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schools Polen 1

Prison Education in Adult Education Ierland 2

Guidance and Supportive approaches with adults in AE and VET Ierland 1

Digital competencies for staff in adult education Duitsland 3

Europe on the move - A contact making seminar to foster VET mobilities in Europe Duitsland 3

From Virtual to Reality: Moving from eTwinning to Erasmus+ in Schools Ierland 1

Developing strategic internationalisation and partnerships in VET Luxemburg 2

eTwinning for smart digital learning Malta 1

Early Childhood Education and Care Zweden 3

Project Incubator - The future of VET Finland 3

Building partnerships for a learner centred approach Slovakije 2

Key competences for adults in cultural institutions Polen 2

Fostering Social Inclusion of migrants and ethnic communities through cultural heritage Malta 1

Erasmus+ Contact Seminar with the Western Balkans Albanië 2

Contactseminaries gefinancierd door Epos in 2019
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Thematische activiteiten

In 2019 heeft Epos 40 deelnemers aan de volgende thematische 

seminaries gefinancierd, of een verhoging met 80% ten opzichte van 

vorig jaar.

Thema van het seminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Higher Education Institutions of Art, Design and Music as future European Universities? 
Innovative cooperation formats and thematic bridges

Duitsland 5

Study visit: Mastering fundamental learning at the end of primary school Frankrijk 2

Study visit: Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: 
towards the quality of teaching

Frankrijk 1

Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships Ierland 2

Study Visit: Creative use of digital technologies in Estonian schools Estland 1

Social Inclusion and Diversity Nederland 4

Flexible Basic Education - methods and procedures to reduce dropout Finland 2

Exchange of good practices among IROs on ICM related issues Cyprus 2

Enhancing early childhood and education Spanje 1

Enhancing capability of teachers and schools in planning and implementing their projects in 
order to have positive effect on early school leaving

Hongarije 3

Study visit: internationalizing the Spanish VET system. An employability and qualification 
pathway.

Spanje 1

Fostering Erasmus+ cooperation projects impacts and cross fertilization on social inclusion 
and civic engagement 

Italië 2

Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best 
practices in Impact & Dissemination

Portugal 2

Creating an Inclusive Classroom Bulgarije 2

Peer-learning seminar - Staff Training Mobility in Higher Education Oostenrijk 2

Professional development of staff in VET: from policy to practice Nederland 2

Social Justice in Lifelong Guidance for Adults Finland 2

Enhancing student mobility in teacher education IJsland 4

Seminaries gefinancierd door Epos in 2019



Bestemming Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Denemarken 4

Duitsland 3

Finland 8

Frankrijk 9

Ierland 2

Italië 1

Litouwen 2

Nederland 3

Noorwegen 2

Oekraïne 2

Polen 1

Portugal 2

Roemenië 1

Spanje 6

Tsjechië 2

Turkije 3

Verenigd Koninkrijk 4

Zweden 5

Voorbereidende bezoeken gefinancierd door Epos in 2019

Voorbereidende bezoeken

Tot slot heeft Epos ook 60 voorbereidende bezoeken gefinancierd, 

wat een lichte daling (10%) is ten opzichte van vorig jaar.
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“Dit (voorbereidend) bezoek was een enorme 
meerwaarde. Het heeft ons allemaal een  
enorme boost gegeven.”

In gesprek met Els Willems, deelnemer aan een Epos-

contactseminarie en een voorbereidend bezoek

Els Willems heeft in 2019 deelgenomen aan het internationaal 

contactseminarie dat Epos georganiseerd heeft in Antwerpen. Dat 

heeft geleid tot een voorbereidend bezoek en uiteindelijk tot een 

projectaanvraag voor een partnerschap voor schooluitwisseling 

(KA229) onder de oproep 2020.

Even voorstellen

Els Willems is leerkracht in het 

zesde leerjaar in de GO! 

Basisschool Kameleon in 

Turnhout. Kameleon is een kleine 

school die veel aandacht heeft 

voor het welbevinden en de 

betrokkenheid van de leerlingen. 

Drie jaar geleden is Kameleon in 

het project ‘Warme scholen’ 

gestapt, dat werkt rond 

welbevinden en betrokkenheid. 

Het gemengde publiek op de 

basisschool heeft wel duidelijk 

gemaakt dat het nodig was om 

die weg in te slaan.

Els heeft al een beetje internati-

onale ervaring. Zo ging ze met de 

financiële steun van het Come-

niusprogramma naar Besançon 

(FR) om haar Frans bij te spijke-

ren, en heeft ze al sessies ge-

volgd over hoe een internationaal 

project kan worden opgestart. 

Maar de school was er toen nog 

niet klaar voor om daadwerkelijk 

een project aan te vragen en te 

beheren.

Het contactseminarie rond 

sociale inclusie in 2019 kon wel 

eens de hefboom zijn om het 

lopende project op te tillen naar 

een Europees niveau, en dus 

besliste de directie in overleg 

met Els om deel te nemen aan 

dat seminarie, en op zoek te 

gaan naar opportuniteiten voor 

Kameleon.

Het contactseminarie

“Ik wist niet wat te verwachten 

van het contactseminarie,” zegt 

Els. “En daarbij komt nog dat 

sociale inclusie niet het meest 

sexy onderwerp is en het niet 

evident is om hierrond een groep 

samen te krijgen.” 

“Er kwam in Antwerpen veel op 

mij af, waardoor ik bewust niet 



alle informatie heb opgenomen. 

Wel kon ik, dankzij de opbouw 

van de sessies, kennis maken 

met een aantal personen met 

wie het meteen goed zat. De klik 

was er. Uiteindelijk vormden we 

in Antwerpen reeds de huidige 

groep van zes scholen.” (cf. Infra)

Het voorbereidende bezoek

Voorbereidende bezoeken beston-

den al onder het vorige onderwijs-

programma LLP, maar is afge-

voerd onder Erasmus+. Al gauw 

bleek uit de reactie van het 

onderwijs- en opleidingsveld, en 

zeker van onervaren organisaties 

zoals Kameleon, dat een 

kwaliteits volle aanvraag het 

resultaat is van partners die elkaar 

(leren) kennen en vertrouwen. 

Daarom heeft Epos beslist om 

jaarlijks een budget vrij te maken 

voor het financieren van 

voorbereidende bezoeken en zo 

de kwaliteit en de slaagkansen 

van projecten te verhogen. 

Tijdens het contactseminarie 

bleek al dat de neuzen van de 

geïnteresseerde scholen in 

dezelfde richting stonden over 

het onderwerp en de aanpak. Dat 

is al een degelijk uitgangspunt.

Maar er was nauwelijks ervaring 

over Erasmus+ en vooral dan hoe 

je een project indient.

Bovendien kenden de partners 

elkaar nog maar pas en verliep 

het brainstormen hoofdzakelijk 

digitaal waardoor het invullen 

van een aanvraagformulier 

allesbehalve vlotjes ging.

Els beseft vrij vlug dat om de 

aanvraag een kans op slagen te 

geven, ze de koppen letterlijk bij 

elkaar moeten steken. “We 

hadden het geluk om een 

aanvraag voor een 

voorbereidend bezoek te kunnen 

indienen, en die kans wilden we 

zeker niet laten liggen. Aangezien 

Spanje er van het eerste moment 

bij was, besloten we naar daar te 

gaan. De partners van Duitsland 

en Brussel kwamen op eigen 

kosten. Ook wij namen een derde 

persoon mee op eigen kosten.”

“Dit bezoek was een enorme 

meerwaarde,” vervolgt Els. “Het 

heeft ons allemaal een enorme 

boost gegeven. Niet enkel kreeg 

het project heel wat meer vorm, 

maar ook leerden we elkaar 

kennen. We konden meteen ook 

proeven hoe zo’n uitwisseling 

eruitziet. Die sfeer namen we ook 

mee naar onze eigen school waar 

collega’s nu helemaal overtuigd 

zijn om zelf ook op uitwisseling 

te gaan!”

De onderlinge verbondenheid die 

was ontstaan tijdens het 
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contact seminarie kreeg tijdens 

het voorbereidend bezoek een 

echte boost. Alle ideeën werden 

samengebracht, er werd een 

kalender opgemaakt, en er werd 

van gedachten gewisseld over 

hoe de aanvraag er ging uitzien. 

Kameleon was als beginner 

meteen ook de coördinerende 

school en dat was best pittig, 

maar ondertussen is er op 

Kameleon een Erasmusteam 

opgericht om alles in goede 

banen te leiden. 

“Het contactseminarie gaf een 

heel goed beeld van wat een 

Erasmus+-project inhoudt,” 

besluit Els. “Door meteen met 

partners concreet aan de slag te 

kunnen gaan én elkaar in 

levenden lijve te ontmoeten werd 

de drempel om een project te 

starten verlaagd. Ook leerden we 

de personen kennen van Epos 

zodat ook de drempel om aan 

deze mensen hulp te vragen 

waar nodig verkleind werd.” 

Voor de basisschool en haar 

partners was dit tot nu toe een 

boeiend traject te beginnen met 

de aanvraag voor deelname aan 

het contactseminarie, vervolgens 

de aanvraag en deelname aan 

een voorbereidend bezoek, en 

met als apotheose de project-

aanvraag. “We kijken met veel 

enthousiasme uit naar een 

hopelijke start van ons project in 

september,” beëindigt Els het 

interview.

En nu maar hopen dat je 

aanvraag is goedgekeurd en je in 

september 2020 met je 

internationale partnerschap voor 

schooluitwisseling aan de slag 

kan.





Brexit
Geen maatschappelijk onderwerp dat in 2019 vaker in het nieuws, op 

sociale media en tijdens Europese overlegmomenten aan bod kwam, 

dan Brexit. En dat was niet anders voor Erasmus+. Elke zucht uit 

Londen of Brussel gaf aanleiding tot nieuwe berekeningen, en een 

nieuwe weergave van de meest recente aantallen van en naar het 

Verenigd Koninkrijk, het aantal strategische partnerschappen, enz. 

De steeds terugkerende vraag was eenvoudig: wat zal de impact zijn 

van een vertrek door het Verenigd Koninkrijk op Vlaanderen, en meer 

bepaald op de internationale samenwerking op het vlak van 

onderwijs en opleiding.

Af en toe zagen de medewerkers het bos door de bomen niet meer: 

welke communicatie is correct en definitief, welke is voorlopig, of 

welke past in het wat-als-verhaal. In 2019 is het immers lang 

onduidelijk gebleven wat voor soort samenwerking er uit de bus zou 

komen. De herhaaldelijke verlenging van de overgangsperiode 

bemoeilijkte de lopende en toekomstige samenwerkingsprojecten 

aanzienlijk. Tegen einde 2019 werd het duidelijk dat het een echt-

scheiding zou worden en werd die procedure opgestart. In de loop van 

2020 wordt beslist voor welke onderwerpen er al dan niet verder zal 

worden samengewerkt. Eén van die onderwerpen is onderwijs.

De meest recente informatie over Brexit en de gevolgen voor 

Erasmus+ zijn beschikbaar op  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.

Epos kan de impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 

uit de Europese Unie moeilijk inschatten. Wel kan Epos een 

cijfermatig overzicht bezorgen van de lopende samenwerking. 

De mobiliteiten, die hierna aan bod komen, kunnen zowel deelne-

mende lerenden en studenten zijn, als deelnemende personeelsleden. 

Het gaat over mobiliteiten die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 
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Enkel de mobiliteiten van en naar programmalanden zijn opgenomen in 

de totalen omdat het Verenigd Koninkrijk tot nader order nog steeds 

een programmaland is waartoe alle domeinen toegang hebben. 

Naar het Verenigd Koninkrijk  
uit Vlaanderen en Brussel

Het aantal mobiliteiten naar het Verenigd Koninkrijk uit Vlaanderen 

(inclusief Brussel Hoofdstedelijk Gewest) sinds de start van 

Erasmus+ tot en met 2019 staat in tabel 12, net als het totaal aantal 

uitgaande deelnemers. Enkel daadwerkelijk uitgevoerde mobiliteiten 

zijn in de tabel opgenomen.

Uitgevoerde mobiliteiten uit Vlaanderen en Brussel naar programmalanden 
(2014-2019)

Totaal 
uitgaand

Uitgaand 
naar het UK

%  
UK/totaal

Totaal KA101 – 
Schoolonderwijs (personeel)

2.300 255 11%

Totaal KA102 – 
Beroepsonderwijs en -opleiding (personeel en lerenden)

5.446 1.022 19%

Totaal KA103 – 
Hoger onderwijs tussen programmalanden (personeel en studenten)

39.005 3.056 8%

Totaal KA104 – 
Volwasseneneducatie (personeel)

835 120 14%

Totaal KA116 – 
Beroepsonderwijs en -opleiding voor charterhouders (KA116)

1.005 120 12%

Totaal KA200 – 
Strategische Partnerschappen voor meerdere sectoren

172 4 2%

Totaal KA201 – 
Strategische Partnerschappen voor schoolonderwijs

1.193 82 7%

Totaal KA202 – 
Strategische Partnerschappen voor beroepsonderwijs en -opleiding

654 47 7%

Totaal KA203 – 
Strategische Partnerschappen voor hoger onderwijs

980 24 2%

Totaal KA204 – 
Strategische Partnerschappen voor volwasseneneducatie

409 17 4%

Totaal KA219 – 
Strategische Partnerschappen tussen scholen

2.018 27 1%

Totaal voor alle domeinen 54.017 4.774 9%

Uitgevoerde mobiliteiten naar programmalanden (2014-2019)
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Net geen 10% van alle uitgaande Vlaamse deelnemers die richting 

programmalanden gaan, heeft voor het Verenigd Koninkrijk geopteerd.

Voor de mobiliteiten onder VET is de impact van een mogelijke Brexit 

potentieel het zwaarst indien de organisatie van mobiliteiten met het 

land sterk zou worden bemoeilijkt: 19% van de uitgaande  

VET-mobiliteiten gaan nu richting het Verenigd Koninkrijk.

Voor hoger onderwijs betreft het 8% van alle uitgaande deelnemers 

naar Europese programmalanden, alhoewel ze kwantitatief het 

hoogste aantal deelnemers uitsturen naar het Verenigd Koninkrijk.

In de tabel hieronder staat het aandeel per domein van alle uitgaande 

deelnemers naar het Verenigd Koninkrijk.

Gemiddeld per oproepjaar is het domein hoger onderwijs in KA1 het 

best vertegenwoordigd met 64% van alle deelnemers (studenten en 

personeel) dat naar het Verenigd Koninkrijk gaat. 

Het domein beroepsonderwijs en -opleiding in KA1 volgt met 21%. Ook 

hier gaat het over zowel lerenden, als personeelsleden met een 

onderwijs- of trainingsopdracht.

Uitgevoerde mobiliteiten uit Vlaanderen en Brussel naar het Verenigd Koninkrijk  
(2014-2019)

Naar het UK % UK/
domein

Totaal KA101 – Schoolonderwijs (personeel) 255 5%

Totaal KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding (personeel en lerenden) 1.022 21%

Totaal KA103 – Hoger onderwijs tussen programmalanden (personeel en studenten) 3.056 64%

Totaal KA104 – Volwasseneneducatie (personeel) 120 3%

Totaal KA116 – Beroepsonderwijs en -opleiding voor charterhouders (KA116) 120 3%

Totaal KA200 – Strategische Partnerschappen voor meerdere sectoren 4 0%

Totaal KA201 – Strategische Partnerschappen voor schoolonderwijs 82 2%

Totaal KA202 – Strategische Partnerschappen voor beroepsonderwijs en -opleiding 47 1%

Totaal KA203 – Strategische Partnerschappen voor hoger onderwijs 24 1%

Totaal KA204 – Strategische Partnerschappen voor volwasseneneducatie 17 0%

Totaal KA219 – Strategische Partnerschappen tussen scholen 27 1%

Totaal voor alle domeinen 4.774

Uitgevoerde mobiliteiten naar het Verenigd Koninkrijk (2014-2019)



De volgende grafiek tot slot toont het overzicht van de uitgaande 

deelnemers naar het Verenigd Koninkrijk per jaar en per domein.

De gegevens lopen tot en met de oproep 2017 omdat dit de laatste 

volledige oproep is waarvan de gegevens beschikbaar zijn. Latere 

oproepen zijn nog niet volledig gefinaliseerd. 
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Uit het Verenigd Koninkrijk  
naar Vlaanderen en Brussel

Het aantal mobiliteiten naar Vlaanderen (inclusief Brussel Hoofdste-

delijk Gewest) uit het Verenigd Koninkrijk in verhouding tot het totaal 

aantal inkomende mobiliteiten uit andere programmalanden sinds de 

start van Erasmus+ tot en met 2019 staat in onderstaande tabel. 

Het aantal uitgevoerde mobiliteiten uit het Verenigd Koninkrijk naar 

Vlaanderen en Brussel is heel beperkt in verhouding tot het totaal 

aantal inkomende mobiliteiten. Het Verenigd Koninkrijk vertegen-

woordigt 4% van alle uitgevoerde inkomende mobiliteiten uit 

programmalanden sinds 2014.

De volgende tabel geeft een overzicht van het aandeel per domein 

voor wat betreft de inkomende mobiliteiten uit het Verenigd Koninkrijk.

Uitgevoerde mobiliteiten naar Vlaanderen en Brussel uit programmalanden 
(2014 -2019)

Totaal 
inkomend

Inkomend  
uit UK

%  
UK/totaal

Totaal KA101 – Schoolonderwijs (personeel) 1.187 25 2%

Totaal KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding (personeel en lerenden) 5.079 460 9%

Totaal KA103 – Hoger onderwijs tussen programmalanden (personeel en 
studenten)

44.384 1.844 4%

Totaal KA104 – Volwasseneneducatie (personeel) 500 5 1%

Totaal KA116 – Beroepsonderwijs en -opleiding voor charterhouders 783 0 0%

Totaal KA200 – Strategische Partnerschappen voor meerdere sectoren 145 8 6%

Totaal KA201 –Strategische Partnerschappen voor schoolonderwijs 1.371 65 5%

Totaal KA202 – Strategische Partnerschappen voor beroepsonderwijs en 
-opleiding

630 40 6%

Totaal KA203 – Strategische Partnerschappen voor hoger onderwijs 753 17 2%

Totaal KA204 – Strategische Partnerschappen voor volwasseneneducatie 470 8 2%

Totaal KA219 – Strategische Partnerschappen tussen scholen 2.220 60 3%

Totaal voor alle domeinen 57.522 2.532 4%

Uitgevoerde mobiliteiten naar programmalanden (2014-2019)



Gemiddeld per oproepjaar is het domein hoger onderwijs in KA1 het 

best vertegenwoordigd met ca. 73% van alle inkomende Britse 

deelnemers, dus zowel inkomende studenten (stage of studie), als 

inkomende personeelsleden. Het domein beroepsonderwijs en 

-opleiding in KA1 volgt met 18% inkomende lerenden en personeels-

leden. Die twee domeinen nemen ruim 90% van alle inkomende 

deelnemers voor hun rekening.

De voorstelling van het aantal uitgevoerde mobiliteiten uit het Verenigd 

Koninkrijk per oproepronde en per domein staat in grafiek 29. De 

gegevens lopen tot en met de oproep 2017 omdat dit de laatste 

volledige oproep is waarvan de definitieve gegevens beschikbaar zijn. 

Latere oproepen zijn nog niet volledig gefinaliseerd.

Uitgevoerde mobiliteiten naar Vlaanderen en Brussel Uit UK % UK/domein

Totaal KA101 – Schoolonderwijs (personeel) 25 1%

Totaal KA102 – Beroepsonderwijs en -opleiding (personeel en lerenden) 460 18%

Totaal KA103 – Hoger onderwijs (personeel en studenten) 1.844 73%

Totaal KA104 – Volwasseneneducatie (personeel) 5 0%

Totaal KA200 – Strategic Partnerships addressing more than one field 8 0%

Totaal KA201 – Strategische Partnerschappen voor schoolonderwijs 65 3%

Totaal KA200 – Strategische Partnerschappen voor meerdere sectoren 40 2%

Totaal KA203 – Strategische Partnerschappen voor hoger onderwijs 17 1%

Totaal KA204 – Strategische Partnerschappen voor volwasseneneducatie 8 0%

Totaal KA219 – Strategische Partnerschappen tussen scholen 60 2%

Totaal voor alle domeinen 2.532

Uitgevoerde mobiliteiten naar programmalanden (2014-2019)
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Wanneer het aantal inkomende en uitgaande deelnemers naar het 

Verenigd Koninkrijk worden vergeleken, dan ontvangt het Verenigd 

Koninkrijk 89% meer studenten, lerenden en personeel dan dat het zelf 

uitstuurt richting Vlaanderen en Brussel.
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Vlaamse projecten 
in het kader van 
leermobiliteit
De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming moedigt interna-

tionale en intercommunautaire mobiliteiten tussen de Belgische 

gemeenschappen aan via het Ministerieel Besluit ‘Leermobiliteiten’. 

Daarin worden drie soorten mobiliteiten omschreven waarvoor er 

Vlaamse middelen zijn:

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

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.

• Erasmus Belgica biedt studenten uit Belgische hoger onderwijsin-

stellingen de mogelijkheid om binnen de landsgrenzen een erva-

ring op te doen die vergelijkbaar is met een Erasmus+-mobiliteit. 

Ze kunnen studeren of stagelopen in een andere taalgemeen-

schap van België.

• Via Intercommunautaire stages voor studenten in de geïntegreer-

de lerarenopleiding kunnen studenten van het tweede en derde 

jaar van hun bacheloropleiding onderwijsactiviteiten voor mini-

maal 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.

De middelen in het MB Leermobiliteiten zijn integraal bestemd voor 

de projectbegunstigden.
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In gesprek met twee coördinatoren 
van Buurklassen

Buurklassen is het Vlaamse broertje van het Europese onderwijs-

programma voor schoolonderwijs en heeft als doel de samenwerking 

tussen scholen in Vlaanderen en de buurlanden te stimuleren. Ken-

merkend voor Buurklassen is dat hele klassen actief betrokken 

worden in de samenwerking en dus niet alleen leerkrachten. Dit laat 

leerlingen toe om met anderstalige leeftijdgenoten in gesprek te gaan 

en samen rond een thema te werken.

Aangezien Buurklassen administratief veel minder intensief is, is het 

toegankelijker voor scholen, en zeker voor kleine of onervaren scholen.  

Voor sommige van onze leerlingen was 
dit grensverleggend.
Christien, beleidsmedewerker en projectcoördinator bij De Strandloper, een Basisschool voor 

Buitengewoon Onderwijs in Oostduinkerke, werkt samen met een school in Engeland rond milieu.

Dat een klasproject zulke grote vormen 
kan aannemen door samenwerking en 
enthousiasme, zal me altijd bijblijven.
Dirk Staf, coördinator internationalisering in het Miniemeninstituut in Leuven, werkt met een 

school in Duitsland rond herinneringseducatie.
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De klas in het buurland

De aanzet om zo’n project te 

starten is vaak een persoonlijk 

contact van een medewerker, al 

dan niet rond een specifiek 

thema. Of, zoals in het geval van 

de Strandloper, werd de school 

door de Engelse partner uitgeno-

digd om deel te nemen aan een 

overleg van een reeds bestaand 

partnerschap, wat de aanleiding 

is geweest voor een samenwer-

king tussen beide scholen, die nu 

al 18 jaar standhoudt. Het 

Miniemeninstituut kent de 

partnerschool al langer en wist 

dat de school in Duitsland ook 

actief werkt rond herinnerings-

educatie. 

Het gemeenschappelijke  

onderwerp

Bij zo’n samenwerking kan het 

thema bepalend zijn voor de 

keuze van de partner, maar het 

kan ook omgekeerd: de structu-

rele samen werking blijft en de 

partners beslissen rond welk the-

ma er jaarlijks wordt gewerkt. 

Dat thema wordt vaak bepaald 

door de onderliggende leerdoel-

einden die een school wenst te 

bereiken, bijvoorbeeld rond 

talenkennis of de milieuproble-

matiek. “We zochten naar een 

manier om vreemde talen te 

oefenen en het gebruik ervan 

tastbaar te maken. Interviews 

over het thema ‘oppressie’ zijn 

mooi visueel weer te geven en 

vormen een ideale opstap voor 

een wandeltentoonstelling. Het 

thema spreekt ook onze leerlin-

gen aan, omdat ze kennis en 

vaardigheden uit verschillende 

schoolvakken op een minder 

schoolse manier aanscherpen,” 

zegt Dirk Staf, coördinator 

internationalisering in het 

Miniemeninstituut in Leuven.

“Zorg dragen voor ons milieu is 

wereldwijd een actueel thema,” 

noteert Christien, beleidsmede-

werker en projectcoördinator bij 

De Strandloper, een Basisschool 

voor Buitengewoon Onderwijs in 

Oostduinkerke. “Onze leerlingen 

toonden interesse in dit thema. 

Via dit project was het onze 

bedoeling om onze leerlingen een 

milieubewuste attitude bij te 

brengen: meer bewuste keuzes 

leren maken, levert vaak op een 

eenvoudige wijze een positieve 

bijdrage aan het milieu in onze 

eigen leefomgeving.”

Waarom wil je eigenlijk 

samenwer ken met een klas in 

een buurland?

Beide coördinatoren zijn ervan 

overtuigd dat internationale 

samenwerking een unieke kans is 

om de blik te verruimen en in 

dialoog te gaan. Die dialoog met 

anderstalige leeftijdsgenoten 

betekent dat vooroordelen 



worden aangepakt en vaak 

weggewerkt, maar ook dat de 

leerkrachten van elkaars aanpak 

leren. De sociale achtergrond van 

kinderen biedt soms weinig 

mogelijkheden om in contact te 

komen met een ander land, taal 

of cultuur. Met elkaar samenle-

ven tijdens meerdaagse uitstap-

pen is dan ook een enorme 

verrijking op het vlak van sociale 

vaardigheden en het welbevin-

den van de leerlingen, naast het 

uitwerken van een thema. 

Uitdagingen zijn er om  

overwonnen te worden

Natuurlijk moeten er ook hinder-

nissen worden overwonnen.  

“De eeuwige uitdaging is de 

praktische samenwerking met 

een partnerschool die gebonden 

is aan een rigide schoolsysteem 

met een onflexibel vakkenroos-

ter,” zegt Dirk Staf. “In onze 

school is vakoverschrijdend 

projectwerk intussen ingebur-

gerd. In onze partnerschool 

moeten de collega’s en leerlingen 

hun deel van het projectwerk 

vooral na de lesuren doen. En dat 

zorgt soms voor vertragingen. 

Oplossen doe je dit soort proble-

men door geduld te hebben en 

begrip te tonen. Uiteindelijk komt 

het altijd goed.” 

Bij De Strandloper is er een goed 

draaiende werkgroep Buurklas-

sen waar de vooropgestelde 

activiteiten worden besproken en 

indien nodig tijdig bijgestuurd. 

“We betrekken ook de ouders 

van de deelnemende leerlingen 

bij het project, zoals voor het 

vervoer naar ons verblijf en bij de 

begeleiding van projectactivitei-

ten,” zegt Christien. “Dit jaar 

waren er weinig obstakels, al is 

het wel jaarlijks een uitdaging 

om de identiteitskaarten van de 

leerlingen in orde te krijgen.” 

Maar toen kwam COVID-19. 

“Jammer genoeg zijn enkele 

geplande activiteiten wegens de 

maatregelen rond COVID-19 niet 

kunnen doorgaan. Ons meer-

daags verblijf in Engeland met 

onze partnerschool hebben we 

moeten annuleren.” De Strandlo-

per krijgt er nog wat uitdagingen 

bij, bijvoorbeeld doordat leerlin-

gen van de doelgroep beperkt 

zijn in hun mobiliteit en uithou-

dingsvermogen, waardoor 

activiteiten worden aangepast 

en iedereen kan meedoen.

Koken kost geld, en zo’n project 

komt er niet zonder een financi-

ele duw in de rug. Zowel in De 

Strandloper als het Miniemenin-

stituut is de financiële steun die 

via Epos wordt toegekend, 

bijzonder belangrijk voor de 

verwezenlijking van het project. 

Voor De Strandloper komt daar 

nog bij dat de talrijke problema-
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tieken bij de leerlingen, zoals 

ADHD, autisme, gezondheidspro-

blemen, gedragsproblemen, enz., 

verhinderen dat de leerlingen in 

gastgezinnen kunnen blijven 

tijdens de uitwisseling. Hetzelfde 

geldt trouwens voor de Engelse 

partner. 

De financiële ondersteuning voor 

een passend verblijf is dan ook 

noodzakelijk om het project te 

kunnen realiseren.

De resultaten

Dirk Staf: “De erkenning in 

binnen- en buitenland voor de 

boodschap van verdraagzaam-

heid, democratische besluitvor-

ming en burger schapszin doet 

erg veel deugd. Het feit dat we 

deze boodschap ook visueel 

brengen via de website en onze 

tentoonstelling spreekt het brede 

publiek aan en zorgt voor een 

blijvend tastbaar resultaat.” 

“Bovendien hebben de persarti-

kels, de aandacht op de website 

van Epos, enz. hun effect niet 

gemist.”, vervolgt Dirk. “De 

tientallen uitnodigingen om de 

komende schooljaren met onze 

tentoonstelling en workshop op 

tournée te gaan, zijn ook een 

bewijs van de impact van ons 

project.”

“We hebben nu een propere 

school dankzij enthousiaste 

leerlingen en leerkrachten die 

hiervoor blijvend zorg dragen,” 

vult Christien aan. “We waren fier 

op onze knutselwerken met 

gerecycleerde blikken potten die 

tentoongesteld mochten worden 

in het WZC in Bulskamp.”

Het ruimere effect

In de Miniemenschool heeft het 

Buurklassenproject de studie-

richting secretariaat-talen een 

nieuw elan gegeven. Enkele jaren 

geleden was er zelfs een jaar 

zonder leerlingen. Het Buurklas-

senproject en bij uitbreiding 

internationalisering zorgt sinds-

dien voor opnieuw mooi gevulde 

klassen van 20 leerlingen die 

enthousiast zijn om al wat ze 

leren zichtbaar te maken. Deze 

studierichting heeft ondertussen 

ook de toepasselijke naam 

‘Internationaal Projectmanage-

ment’ gekregen.

De Strandloper heeft als geheel 

kunnen samenwerken aan 

eenzelfde thema en dat bevor-

dert een positief groepsgevoel 

bij zowel de leerlingen als de 

leerkrachten. Tijdens het project-

jaar was er ook aandacht voor 

een grotere ouderbetrokkenheid 

binnen onze school.

Beide coördinatoren zien ook dat 

de drijvende krachten achter de 

projecten hun ervaringen en 



knowhow onder de collega’s 

verspreiden, bv. op het vlak van 

projectwerk, evalueren, attitudes 

aanleren, het gebruik van nieuwe 

tools, enz.

“Op idealisme alleen kan je niet 

blijven werken.”

“Als een klasproject grotere 

vormen begint aan te nemen dan 

oorspronkelijk gepland, moet de 

directie inschatten wat dit 

project binnen de schoolvisie 

betekent. En als dat projectwerk 

past binnen de uitgetekende 

visie, moeten er uren en middelen 

tegenover geplaatst worden,” 

zegt Dirk Staf. “Op idealisme 

alleen kan je niet blijven werken.”

Ook in De Strandloper heeft het 

project een impact op het 

ruimere geheel. “Zo is een werk-

groep, in dit geval de werkgroep 

Buurklassen, een goeie werkwijze 

voor de opvolging en organisatie 

van het project,” zegt Christien. 

“En ook de betrokkenheid van de 

volledige school én van de 

ouders bij het project is zeer 

belangrijk geweest. Het onder-

werp wordt ook doorgetrokken 

naar meerdere klasover schrij-

dende en ervaringsgerichte 

leeractiviteiten tijdens het 

schooljaar.” 

En zo deint het project van de 

klas die over het muurtje naar de 

buren kijkt, uit naar de ganse 

school.  

Enthousiasme

Dat is zowat het kernwoord bij 

alle betrokkenen: de trotse 

ouders die laten weten dat hun 

kinderen zo genoten hebben, de 

reacties van de kinderen, de ene 

al wat mondiger dan de andere, 

de schouderklopjes en steun van 

collega’s, directie en zelfs 

externen.

Zowel Dirk als Christien zien een 

gemotiveerde groep leerlingen 

aan de slag gaan. Taalbarrières 

worden opgelost en er wordt 

enthousiast samengewerkt zowel 

tussen leerlingen als tussen 

leerkrachten. De leerlingen geven 

ook aan wat voor grote impact 

zo’n project heeft op hun eigen 

leefwereld en hun interesses: 

voor sommige leerlingen was dit 

een grensverleggende ervaring. 

Zo ligt De Strandloper er nu 

pro per der bij en lukt sorteren 

veel beter, en dat allemaal op 

initiatief van de leerlingen. En die 

gaan ook thuis aan de slag met 

het toe passen van de milieutips 

die ze hebben opgepikt. Het 

enthousiasme bij alle betrokke-

nen heeft zelfs geleid tot klas-

overschrijdende activiteiten.

“Dat enthousiasme bij iedereen 

is de drijvende factor om te 

blijven investeren in het project 
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en het verder te zetten met nog 

meer initiatieven de komende 

jaren.” zegt Dirk Staf.

Een aanrader!?!

“Een project uitwerken in samen-

werking met een andere school 

is zeker een meerwaarde,” geeft 

Christien mee. En Dirk bevestigt 

meteen met een “Zeker doen! 

Door de samenwerking binnen 

vakgroepen vergroot je je eigen 

werkplezier en het engagement 

van collega’s en leerlingen. Klein 

beginnen, is wel de boodschap. 

Laat de internationaliseringsgolf 

verder zijn werk doen.”

“Onze samenwerking verloopt 

vlot omdat we onze partner-

school reeds jaren kennen en 

omdat er een continuïteit in onze 

samenwerking zit,” vult Christien 

aan.

Beiden bevestigen dat geregeld 

intern overleg tussen collega’s en 

met directie heel belangrijk is. 

Internationalisering kan voor een 

frisse wind zorgen die andere 

visies op pedagogie en didactiek 

met zich meebrengt. Dan zijn een 

school en de directie daar beter 

op voorbereid en kunnen de 

resultaten worden meegenomen 

in een breder kader. 

Zo’n project kost behoorlijk wat 

tijd, en dus ook middelen. Ook 

daar moet de directie vooraf 

worden over ingelicht om een 

constructieve sfeer te bewerk-

stelligen. Christien van De 

Strandloper verwijst dan naar 

het invullen van de projectaan-

vraag voor subsidiëring en van 

het eindverslag ter verantwoor-

ding van die subsidiëring. Dat 

vergt een zorgvuldige planning 

want je moet tijdig nadenken en 

overleggen over het komende 

thema terwijl je nog met het 

huidige project bezig bent. 

Voor het praktisch organiseren 

van het project verwijst Christien 

naar de meerwaarde van de 

werkgroep om het project goed 

te kunnen plannen, te organise-

ren, na te denken over activitei-

ten, tijdig bij te kunnen sturen en 

open te trekken naar de volledi-

ge school. 
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Christien geeft ook nog de volgende tips mee:

• Er moet een vlotte communicatie mogelijk zijn tussen beide 

scholen.

• Er moeten raakpunten zijn tussen de leerlingen van de doelgroe-

pen in beide scholen.

• Voor de meerdaagse uitstappen moeten de gekozen data  

voor beide scholen passen. 

• Elk jaar is het voor ons ook een zoektocht naar een passend 

verblijf omwille van de speciale noden en behoeften van onze 

leerlingen. Deze zoektocht vraagt tijd en energie.



111

Leermobiliteiten in cijfers

Geplande mobiliteiten in het MB 2019 voor het school- of academie-

jaar 2019-2020 

Het Ministerieel Besluit van 11 april 2019 kent 217.000 euro toe aan 

Epos voor Erasmus Belgica, de Intercommunautaire stages voor 

studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding en Buurklassen.

Minstens 103.600 euro wordt gereserveerd voor Erasmus Belgica en 

de Intercommunautaire stages in het hoger onderwijs voor het 

academiejaar 2019-2020.

Voor Buurklassen wordt minstens 70.000 euro gereserveerd voor het 

schooljaar 2019-2020. 

Dat heeft geresulteerd in de volgende verdeling:

De definitieve resultaten en het aantal uitgevoerde mobiliteiten zijn 

einde 2020 beschikbaar.

Aantal 
goedgekeurde 

aanvragen

Toegekend 
budget

Erasmus Belgica 20 97.000,00

Intercommunautaire stages 8 8.700,00

Buurklassen 17 62.090,00

Goedgekeurde aanvragen in het MB 2019 voor het 
school- of academiejaar 2019-2020



Uitgevoerde mobiliteiten in het  
MB 2018 voor het school-  
of academiejaar 2018-2019 

Het voorgaande betekent automatisch dat einde 2019 de resultaten van 

de leermobiliteiten in het school- of academiejaar 2018-2019 bekend zijn.

Buurklassen had in het MB uit 2018 een beschikbaar budget van 

minimaal 85.000 euro. Epos keurde 22 projecten goed voor een totaal-

bedrag van 86.690 euro. Eén project heeft na de goedkeuring afge-

haakt, waardoor er 4.250 euro vrijkwam. Er werd geen tweede ronde 

georganiseerd.

Het totaal toegekende bedrag komt daardoor op 82.440 euro of 95% 

van het beschikbare budget. Dat is een stijging met 13% ten opzichte 

van vorig jaar. 68% van de begunstigden had ook vorig jaar een 

goedgekeurde aanvraag.

Uit de eindrapporten over de uitgevoerde activiteiten bleek dat 72.650 

euro van de toegekende budgetten werd gerealiseerd, of 88% van het 

toegekende budget (-1% ten opzichte van vorig jaar), of 83% van het 

beschikbare budget (+10% ten opzichte van vorig jaar). 12.350 euro of 

16% van het beschikbare budget werd niet aangewend (-1% ten 

opzichte van vorig jaar).

Erasmus Belgica had in het MB uit 2018 een beschikbaar budget van 

103.600 euro, waarvan 78.620 euro verdeeld werd onder de 21 instellin-

gen hoger onderwijs die een aanvraag hadden ingediend bij Epos voor 

Erasmus Belgica. Gedurende de looptijd werd het toegekend bedrag 

met 5.250 euro vermeerderd tot 83.870 euro. Dat betekent dat er nog 

19.730 euro beschikbaar is na toekenning.

Alle studenten, die hebben deelgenomen aan de mobiliteit, kregen een 

éénmalige toelage van 100 euro. De rest van de toegekende subsidies is 

verdeeld onder de studenten die in de Franse of Duitstalige Gemeen-

schap verbleven en de kosten hiervoor effectief kunnen aantonen. Ze 

hebben een maandelijkse toelage van 100 euro gekregen voor een 

periode van ten minste 3 maanden en ten hoogste 12 maanden.
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Op basis van de eindrapporten van de deelnemende instellingen blijkt 

dat er in totaal 44.050 euro of 43% van het beschikbare budget werd 

verdeeld over de studenten onder de vorm van Erasmus Belgica-beur-

zen voor het academiejaar 2018/2019 (-9% ten opzichte van vorig 

jaar). Dat betekent dat er 59.550 euro of 57% van het budget vrijgeko-

men is, wat een stijging is met 9% ten opzichte van vorig jaar. 

Het toegekende budget voor intercommunautaire stages voor 

toekomstige taalleraren bedroeg 10.150 euro in 2018. Dat werd 

verdeeld onder de negen hogescholen die een aanvraag hadden 

ingediend bij Epos voor intercommunautaire stages voor studenten in 

de geïntegreerde lerarenopleiding. Die negen instellingen nemen ook 

deel aan Erasmus Belgica. 

Eén project heeft na de goedkeuring afgehaakt, waardoor er 1.300 

euro vrijkwam en de toegekende middelen daalden naar 8.850 euro.

Op basis van de eindrapporten van de deelnemende instellingen blijkt 

dat er in totaal 4.200 euro werd gespendeerd tijdens het academie-

jaar 2018/2019. Dit komt overeen met 28 mobiliteiten. 5.950 euro werd 

niet gebruikt. 

TOEKENNING Beschikbaar 
budget bij MB

Totaal 
gecontrac-

tualiseerd

Beschikbaar na 
toekenning

Buurklassen 86.690,00 82.440,00 4.250,00

Erasmus Belgica 103.600,00 83.870,00 19.730,00

Intercom. stages 10.150,00 8.850,00 1.300,00

Niet-ingezet 16.560,00  16.560,00

TOTAAL 217.000,00 175.160,00 41.840,00

BESTEDING Beschikbaar 
budget bij MB

Gerealiseerd Totaal 
beschikbaar na 

afrekening

Buurklassen 86.690,00 72.650,00 14.040,00

Erasmus Belgica 103.600,00 44.050,00 59.550,00

Intercom. stages 10.150,00 4.200,00 5.950,00

Niet-ingezet 16.560,00  16.560,00

TOTAAL 217.000,00 120.900,00 96.100,00
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Deelnemers aan het woord
In gesprek met Axelle - studente Intercommunautaire uitwisseling

Axelle volgt de lerarenopleiding aan Vives, campus Kortrijk. In 2019 

liep ze stage in een andere taalgemeenschap in België: Axelle ging op 

Intercommunautaire stage naar Wallonië.

Dag Axelle. Heel fijn dat je jouw 

ervaringen met ons wilt delen. In 

2019 ging jij op een Intercommu-

nautaire stage, in welke taal heb 

je stage gedaan en binnen welk 

onderwijsniveau?

Ik heb drie weken stage gedaan 

in het Nederlands. Dit was in het 

vierde leerjaar op een immersie-

school in Wallonië. Op de school 

kregen de leerlingen dus de helft 

van de tijd Frans en de helft van 

de tijd Nederlands, en ik gaf in 

twee klassen de Nederlandse 

lessen.

Was dit onmiddellijk ook je eerste 

ervaring met een mobiliteit?

Ja, dit was mijn eerste ervaring. 

Nadien ben ik ook nog naar 

Tsjechië op Erasmus geweest. 

Was deze ervaring dan ook een 

extra motivatie om een tweede 

mobiliteit te starten?

Neen, dit is niet echt een op-

stapje geweest om naar Tsjechië 

te gaan. Ik was er al lang aan uit 

dat ik op Erasmus wou gaan.

Stage lopen op de immersie-

school in Wallonië heeft me wel 

het idee gegeven dat ik mis-

schien wel in Wallonië wil gaan 

werken. In het Nederlands he.

Heb je er bewust voor gekozen 

om binnen de landsgrenzen te 

blijven?

Neen. Ik heb vooral bewust voor 

het immersieonderwijs gekozen. 

Het interesseerde me en ik dacht 

“Ik kan er maar iets aan hebben 

en misschien kan ik mijn Frans zo 

wat verbeteren.”

Kan je even toelichten hoe de 

mobiliteit in zijn werk ging? 

Bijvoorbeeld op welke school je 

terechtkwam, welke taken er van 

je werden verwacht, en kon je dit 

al dan niet zelf mee vorm geven?

Ik had eigenlijk volledige vrijheid in 

de school. Zij werken niet met 

handleidingen (voor immersieon-

derwijs bestaan er (nog) geen 

handleidingen), dus alle materialen 

worden gemaakt door de leer-

kracht zelf. Ik kreeg gewoon de 

onderwerpen die ik moest geven 

en voor de rest had ik volledige 

vrijheid over mijn aanpak of de 

materialen die ik maakte. 



Dat vond ik heel leuk omdat je 

dan zelf kan beslissen wanneer je 

eens totaal iets anders doet, 

wanneer je eens met een werk-

blaadje werkt… In het gewone 

onderwijs, waar je wel de hand-

leidingen hebt, heb je die vrijheid 

ook wel maar toch hang je 

redelijk aan de handleidingen 

vast, vind ik. 

Die vrijheid was voor mij wel echt 

tof. In het begin was het wel wat 

zoeken omdat je het niveau van 

de leerlingen niet goed kent en het 

moeilijk in te schatten is hoeveel 

ze aankunnen in een lesuur, maar 

eenmaal je daar mee weg bent 

vond ik het echt supertof.

Herinner je je nog met welke 

verwachtingen je op mobiliteit 

bent vertrokken? Werden die 

verwachtingen ook ingelost? 

Aangezien ik in het vierde 

leerjaar stond, en de kinderen al 

vanaf de derde kleuterklas 

immersie hebben (lessen in 

Nederlands), is een eerste 

verwachting die ik had dat hun 

Nederlands al beter zou zijn. “Oei, 

ze kunnen minder Nederlands 

dan ik dacht,” was een eerste 

vaststelling. Je moet soms wel 

nog altijd Franse woorden 

gebruiken om te zeggen wat je 

wilt zeggen. Dat was voor mij 

geen probleem, maar toch.

Het tweede dat mij is opgevallen, 

maar dat kan ook aan de school 

liggen, was dat er heel weinig 

materiaal was. Ze hadden geen 

boeken, maar daar kan je in 

komen aangezien alles tweetalig 

is, maar ze hadden bijvoorbeeld 

ook geen digitaal bord! Alles was 

nog op het krijtbord, het was 

zelfs geen magnetisch bord. Dus 

als ik iets op het bord wilde 

hangen moest ik dat met plak-

band doen. Dat waren toch wel 

aanpassingen waar ik op voor-

hand niet aan gedacht had. 

Maar eigenlijk vond ik dat 

krijtbord niet zo erg. Als je die 

digitale borden moet maken, dan 

zit je ’s avonds laat nog voor je 

computer die borden in elkaar te 

steken. Nu ging ik ’s morgens 

gewoon vroeg naar school en 

maakte ik een schema op het 

bord waarmee ik dan werkte. Ik 

vond dat eigenlijk veel leuker. Je 

kan ook veel meer improviseren 

he. Ik vond dat tof. Ja, ik heb 

echt door die stage iets gehad 

van “Ik wil wel in Wallonië lesge-

ven, in het immersieonderwijs.” Ik 

heb dat echt heel goed ervaren. 

Tenslotte dacht ik dat ik meer 

Frans ging bijleren. Ik had dat 

gehoopt. Nu ja, het enige Frans 

dat ik daar hoorde was in de 

leraarskamer want de leerlingen 

moesten tegen mij ook Neder-

lands praten.
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En voor de rest ja, ik heb dat heel 

tof gevonden. Ik heb dat heel 

goed ervaren eigenlijk. 

Had je op voorhand voldoende 

interactie met je mentor over 

waar je terecht ging komen of 

was dat eigenlijk een verrassing?

Wij hadden op voorhand twee 

observatiedagen waar we ook al 

één lesje moesten geven. Dan 

konden we ook met de leerkracht 

praten om bijvoorbeeld het 

niveau van de leerlingen te weten 

te komen en wat er van jou 

verwacht wordt. Toen ben ik dus 

ook te weten gekomen dat er 

bijvoorbeeld enkel een krijtbord 

ter beschikking zou zijn.

Wat vond je van de organisatie en 

ondersteuning van je mobiliteit? 

Ik had een heel goeie mentor 

waar ik heel veel aan gehad heb, 

dus ik vond dat super tof. Ik heb 

wel gemerkt dat andere stagiai-

res op de school het moeilijker 

hadden dan ik met de grote 

vrijheid. Ik weet niet of dat is 

omdat ze niet om kunnen met de 

vrijheid of omdat hun mentor hen 

daar minder in steunde, daarop 

kan ik niet beoordelen natuurlijk. 

Hoe was het contact met andere 

leerkrachten, de leerlingen of het 

sociaal contact in je buurt? 

Dat was eigenlijk heel goed, ik 

had ook een heel goeie mentor 

waar ik een heel goeie band mee 

had. Ik heb ervaren in andere 

stages dat dat wel echt belang-

rijk is. Bovendien was mijn 

men tor zwanger. Zij vroeg 

eigenlijk onmiddellijk, nadat ik 

een week stage had gelopen, of 

ik haar wou vervangen. Moest ik 

in het land geweest zijn, ik had 

dat onmiddellijk gedaan! Maar 

dat heb ik dus ook heel goed 

ervaren. De directeur heeft ook 

mijn gegevens gevraagd om me 

te contacteren als het nodig is 

en gezegd dat we altijd mogen 

terugkomen, dus dat is heel goed 

verlopen.

Ook met de kinderen had ik een 

super goede band. Mijn laatste 

dag heb ik afscheid genomen 

Ik heb door die Intercommunautaire sta-
ge iets gehad van “Ik wil wel in Wallonië 
lesgeven, in het immersie onderwijs.”  
Ik heb dat echt heel goed ervaren. 



van de kindjes en die waren 

allemaal aan het wenen. Het was 

echt een supertoffe ervaring 

eigenlijk.

Met de buurt had ik minder 

contact; het was vooral met de 

leerkrachten, directie en de 

opvoeders dat ik eens een 

babbeltje sloeg. Ik was tijdens de 

stage dan ook voornamelijk op 

de school zelf.

Was deze ervaring volgens jou 

een meerwaarde aan je persoon-

lijke ontplooiing, opleiding, 

carrière…?

Ja, zeker, voor mij is dat zeker 

een meerwaarde geweest. 

Ik weet niet of deze ervaring me 

voordeel zou opleveren om in een 

Vlaamse school aangeworven te 

worden. Het is niet zo dat mijn 

Frans sterk verbeterd is door die 

Intercommunautaire stage, dus 

ik weet niet of dat dan een 

meerwaarde is om in Vlaanderen 

les te geven. De stageschool was 

wel heel tevreden over mij, dus 

als referentieschool is het zeker 

wel een meerwaarde.

Zou je aan andere student-leer-

krachten aanbevelen om een 

gelijkaardige mobiliteit te starten? 

Heb je eventueel tips voor hen?

Sowieso, ja, zeker. 

Ik heb geen echte tips. Een tip die 

ik voor alles heb (en in de school 

waar ik stage liep echt de groot-

ste tip is die ik heb gekregen): sta 

ervoor open! Ik heb dat ook op 

stage gemerkt. De stagiairs die er 

met een open houding aan 

begonnen, hebben het heel 

positief ervaren. Het is pas als je 

er met een open geest naar kijkt, 

dat je de positieve kanten ervan 

gaat zien. Dus: openstaan, maar 

dat is voor alles zo.

Zijn er nog zaken die je wilt 

toevoegen? 

Pak de kansen die je krijgt. Ik 

snap niet dat er bij ons zo weinig 

mensen voor immersieonderwijs 

hebben gekozen. Je kan er alleen 

maar wijzer van worden, en zelfs 

als de stage tegenvalt, dan leer 

je er nog uit.

Bedankt voor dit enthousiaste 

interview, Axelle! En veel succes 

in je zoektocht naar een job.
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Ruby-Jane Guinée  
en Natalie Van Dyck
over hun Erasmus Belgica-ervaring

Twee studentes aan de UCLL maakten tijd om enkele van hun 

impressies over hun Erasmus Belgica ervaring te delen. Ruby-Jane 

Guinée ondernam tijdens het laatste jaar van haar opleiding profes-

sionele bachelor in het Bedrijfsmanagement een Erasmus Belgica- 

ervaring. Zij ging een volledig jaar naar de hogeschool HELMo in Luik, 

waar ze zowel lessen volgde als stage liep. Natalie Van Dyck liep 

binnen haar opleiding bachelor in de Verpleegkunde stage in het  

UZ Brussel.

Beide dames hebben het over 

een grote opportuniteit die de 

uitwisselingservaring aanbiedt. 

Natalie ging eerder al twee 

maanden op stage naar Botswa-

na, maar zag er een grote 

leerkans in om ook eens in een 

universitair ziekenhuis mee te 

draaien. Bovendien dacht ze in 

het Brusselse meer aan haar 

talen te kunnen werken. 

Voor Ruby-Jane was dit dan 

weer de eerste ervaring met een 

mobiliteit. Voor haar was bi- 

diplomering de grootste oppor-

tuniteit waarmee ze twee diplo-

ma’s in één jaar kon behalen, een 

Nederlands en een Frans. Dat de 

mobiliteit binnen de landsgren-

zen plaatsvond was extra 

gemakkelijk. “Bovendien is de 

regelgeving omtrent studiepun-

ten bijvoorbeeld hetzelfde, wat 

overigens niet voor extra ondui-

delijkheid zorgde”, geeft 

Ruby-Jane mee.

Als we polsen naar de verwach-

tingen van de dames over hun 

mobiliteit zijn de meningen 

verdeeld. Natalie is enthousiast, 

ze verwachtte meer intensieve 

en ingewikkelde casussen tegen 

te komen en de werking van een 

UZ te leren kennen. “Deze ver-

wachtingen zijn zeker ingelost!”, 

zegt ze. “Het is interessant om 

de vergelijking te kunnen maken 

met perifere ziekenhuizen. 

Bijkomend dacht ik ook te 

groeien in mijn Franse kennis. 

Aangezien er minder Fransspre-

kende patiënten waren dan ik 

dacht, is dit minder gebeurd.” 

Ruby-Jane herinnert zich haar 

mobiliteit als hard werken. Ze 

was met realistische verwach-

tingen vertrokken maar had 



gehoopt ook meer van de cultuur 

en van de stad zelf te kunnen 

zien, zegt ze. Ondanks het harde 

werken, was de mobiliteit het 

zeker waard, verduidelijkt 

Ruby-Jane. “Door deze ervaring 

ben ik zelfstandiger geworden en 

de twee diploma’s die ik eraan 

overhield, zijn zeker een meer-

waarde!” Ruby-Jane ondervond 

er bovendien al snel de voordelen 

van: “Het is zelfs zo dat, ook al 

was ik nog niet afgestudeerd, ik 

al enkele jobaanbiedingen heb 

gehad.” Ze geeft mee dat ze 

waarschijnlijk sneller aan een job 

zal geraken aangezien ze een 

tweede landstaal beter beheerst. 

Ook Natalie deelt deze mening: 

op vlak van haar opleiding 

zorgde de mobiliteit voor meer 

uitdaging en opportuniteiten en 

op persoonlijk vlak bood de 

mobiliteit een meerwaarde aan 

haar zelfvertrouwen.

Beide dames zouden een derge-

lijke mobiliteit met andere 

woorden zeker aan medestuden-

ten aanraden. “De stage heeft mij 

een boost gegeven, zowel op 

professioneel vlak als verpleeg-

kundige maar ook als persoon”, 

aldus Natalie. Ruby-Jane verdui-

delijkt nog dat een bi-diplome-

ring, zoals zij deed, niet te onder-

schatten is: “Het is hard werken, 

maar ik zou het iedereen aanra-

den om een jaar te studeren in 

een ander taalgebied. Bovendien 

is er ook veel vraag naar mensen 

die, onder andere, Nederlands en 

Frans spreken en dit zorgt voor 

meer werkzekerheid.” 
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E-projecten
Het eTeam helpt organisaties, scholen, onderwijsinstellingen en 

individuen om te internationaliseren, te professionaliseren en samen te 

werken over de grenzen heen.

Het eTeam is EPALE, eTwinning, Euroguidance en Europass:

• EPALE is het elektronische platform waar professionals uit de 

volwasseneneducatie in heel Europa elkaar kunnen ontmoeten en 

samenwerken.

• eTwinning is het online platform voor scholen in Europa waar 

samenwerking en professionalisering centraal staan. 

• Euroguidance ondersteunt de competentieontwikkeling van 

keuzeprofessionals rond de Europese dimensie in (onderwijs)/(leer)

loopbaanbegeleiding. 

• Europass maakt competenties en kwalificaties zichtbaar en 

verstaanbaar over heel Europa en daarbuiten.

EPALE

De community voor professionals in 
de volwasseneneducatie in Europa

De doelgroep van EPALE bestaat uit mensen die in de volwassenen-

educatie actief zijn of er op een andere manier mee te maken 

hebben, zoals lesgevers, begeleiders, trainers en coaches, vrijwilligers, 

beleidsmakers, academici, onderzoekers, journalisten, etc.

Op EPALE maken professionals in de volwasseneneducatie kennis met 

collega’s uit heel Europa. Ze vinden er het laatste nieuws uit de wereld van 

de volwasseneneducatie, goede praktijkvoorbeelden, beleids ont wikkelingen, 

leermaterialen, onderzoeksrapporten, geschikte project partners, enzovoort. 

EPALE is beschikbaar in de 24 officiële talen van de EU. 

Om dit alles in goede banen te leiden zijn er 37 nationale 

ondersteuningsdiensten verspreid over heel Europa. Alle nationale 
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teams staan in nauw contact met de belangrijkste spelers van de 

volwasseneneducatie in hun land. EPALE-leden in hun land kunnen 

altijd bij hen terecht met bijdragen, tips of vragen in hun eigen taal.

Werking en acties
EPALE: 

• … bouwt aan een community voor iedereen met een professionele 

rol in de (formele, niet-formele en informele) volwasseneneducatie 

en stelt daarvoor een elektronisch platform ter beschikking om 

uitwisseling en samenwerking mogelijk te maken.

• … bouwt een netwerk uit van stakeholders in Vlaanderen en Europa 

en maakt het platform bekend bij potentiële gebruikers.

• … moedigt potentiële gebruikers aan om te registreren en deel te 

nemen aan EPALE (bv. door nieuws of een blog te publiceren, door 

een partnerverzoek te plaatsen, door een evenement bekend te 

maken, door deel te nemen aan discussies, feedback te geven op 

andere gebruikers, ...).

• … spoort interessante bijdragen uit Vlaanderen op en deelt ze: bv. 

belangrijk nieuws uit de sector, interessante activiteiten of 

opleidingen, ontwikkelde (leer)materialen, onderzoeksresultaten, 

blogs, e.d. met extra aandacht voor de hoofdthema’s van EPALE.

• … werkt samen met de Europese commissie, EACEA, de centrale 

ondersteuningsdienst en de andere nationale 

ondersteuningsdiensten in Europa.

Om ervoor te zorgen dat EPALE inhoudelijk relevant en interessant is, 

en om gebruikers te stimuleren om eigen bijdragen op EPALE te 

publiceren:

• … gaat EPALE actief op zoek naar relevante content en publiceren 

we die zelf op EPALE.

• … werkt EPALE samen met een netwerk van EPALE-ambassadeurs 

die een groot deel van de sector vertegenwoordigen.

• … werkt EPALE samen met de centrale en andere Europese 

ondersteuningsdiensten.

• … pleegt EPALE overleg met vertegenwoordigers van organisaties 

die nauw verbonden zijn bij het beleid. 

• … onderhoudt EPALE contacten met universiteiten, onderzoeks-

centra, Europese organisaties, enz.

• … organiseert EPALE eigen events, en nemen we deel aan 

evenementen van belanghebbenden.
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• … lanceert EPALE regelmatig een oproep om bijdragen te leveren 

in functie van de Europese focus van een bepaalde periode.

• … plaatst EPALE links naar de bijdragen van gebruikers op sociale 

media.

• … controleert EPALE dat alle bijdragen op EPALE relevant en van 

hoge kwaliteit zijn.

• … organiseert EPALE studiebezoeken aan organisaties die 

gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s.

• … organiseerde EPALE in 2019 een studiebezoek naar IJsland met 

vier vertegenwoordigers van de volwasseneneducatie met als 

thema ‘validation of prior learning’, met als doel om te leren en 

deze kennis te delen.

Activiteiten 2019
In 2019 organiseerde EPALE volgende evenementen en activiteiten. 

Hierbij wordt er telkens naar gestreefd om bestaande en potentiële 

EPALE-gebruikers interessante en innovatieve ‘content’ te bieden in 

hun vakgebied in combinatie met de voorstelling en promotie van het 

platform.

• een behoefteanalyse in Vlaanderen volgens de methode van 

Human Centered Design;

• gesprekken en vergaderingen met betrokkenen uit de volwas se-

nen educatie om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de 

sector (ongeveer 25 gesprekken en vergaderingen in 2019);

• organisatie van eigen evenementen over actuele relevante 

onderwerpen, zoals: 

• ‘World Teachers’ Day’ in samenwerking met de twee andere 

Belgische EPALE-ondersteuningsdiensten met als thema 

‘Outreach and Guidance for Adult Learners’ op 4 oktober 2019 

(40 deelnemers);

• een asynchrone online cursus ‘Een professioneel leernetwerk 

voor jezelf en je organisatie’ (121 deelnemers);

• bijdragen en deelnemen aan evenementen van stakeholders 

(deel name aan 10 events in 2019, bijdrage aan acht events in 

2019), zoals:

• conferentie ‘Learning Inside Out’ over leren in de gevangenis op 

18 oktober;

• trefdag ‘Geletterdheid op het Werk: w@ is d@ op 8 november;

• eindconferentie van het Erasmus+ KA3-project VISKA over 

‘Visable Skills of Adults’ op 19 november;

https://photos.google.com/share/AF1QipMrITwquY3-l9oHU3HCeWGEo41pCXO3O0-ya0Jd17FXqHM4LC3iObRQXyEehurQQg?key=UEQ5T3VrWTAtdDg2MUlZdjMtQ0VTWnBUTjlocENn
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/was-epale-world-teachers-day-2019-belgium
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/gratis-online-epale-cursus-een-professioneel-leernetwerk-voor-jezelf-en-je-organisatie
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/gratis-online-epale-cursus-een-professioneel-leernetwerk-voor-jezelf-en-je-organisatie
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/studiedag-learning-inside-out-lio
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/137357
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/vlaamse-resultaten-ka3-viska-project


• deelnemen aan evenementen georganiseerd door Epos, het 

nationaal Erasmus+-agentschap voor Vlaanderen (13 evenemen-

ten in 2019), zoals bijvoorbeeld het contactseminarie over actief 

burgerschap voor de volwasseneneducatie van 27 tot 30 november;

• samenwerken met een netwerk van EPALE-ambassadeurs;

• bijdrage aan alle Europese inhoudelijk thematische campagnes 

(sociale inclusie van kwetsbare groepen, niet-formeel en informeel 

leren, leren op het werk);

• campagne ‘Word vriend van EPALE’ om gebruikers aan te 

moedigen goede praktijkvoorbeelden te delen;

• EPALE-zines over specifieke onderwerpen, met dit jaar een 

jaaroverzicht, erkenning van verworven competenties (evc), 

geletterdheid op het werk en werken met vrijwilligers. Het EPALE-

zine over ‘Erkennen van Verworven Competenties’ is ontwikkeld in 

samenwerking met de Europese Commissie, het Departement 

Onderwijs en Werk, VDAB, e.a.;

• online webinars om het platform aan nieuwe gebruikers voor te 

stellen, bijvoorbeeld een webinar over ‘toegankelijk lesmateriaal 

voor elke cursist’ i.s.m. Toll-net en het Erasmus+-project ‘Future 

Teacher 3.0’ op 9 oktober;

• de Partner Search Tool actief promoten bij gebruikers die op zoek 

zijn naar projectpartners;

• publicatie internationale Erasmus+-projectresultaten op EPALE;

• sociale media inzetten om het platform en de inhoud te promoten:

• Facebook: https://www.facebook.com/EPALE.VLAANDEREN.BE;

• Twitter: https://twitter.com/EPALE_FL;

• informatie verspreiden op websites en nieuwsbrieven van stake-

holders en via hun andere communicatiekanalen (o.m. Ahovoks, 

Vocvo, Socius, Toll-net, Alden Biesen, Epos, onderwijskoepels, et.);

• nieuw promotiemateriaal maken en verspreiden  

(flyer, chocolaatjes, microvezeldoekjes, etc.);

• video’s om EPALE te promoten, altijd gelinkt aan een inhoudelijk 

interessant thema:

• Three tips from Jeannette Zuidema (EN, NL);

• Trefdag Geletterdheid;

• After event movie Erasmus+ contact seminar;

• Transitie naar een digitale samenleving;

• VISKA-conferentie: de Vlaamse resultaten.
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https://epale.ec.europa.eu/en/blog/contact-seminar-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/contact-seminar-active-citizenship
https://epale.ec.europa.eu/en/node/53641
https://epale.ec.europa.eu/en/node/138473
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-zine-over-erkennen-van-verworven-competenties-evc
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-zine-over-erkennen-van-verworven-competenties-evc
https://epale.ec.europa.eu/nl/partner-search
https://www.facebook.com/EPALE.VLAANDEREN.BE
https://twitter.com/EPALE_FL
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/three-tips-if-you-want-become-partner-erasmus-project
https://www.youtube.com/watch?v=dRbsGHdks84&t=4s
https://epale.ec.europa.eu/nl/node/142895
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/transitie-naar-een-digitale-samenleving-visienota-en-actieplan-serv
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Q7TFS9r948U&feature=emb_logo
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Resultaten 2019 
Eind november 2019 had België 1.773 geregistreerde leden (met een 

profiel op EPALE). Hiermee neemt België de zevende plaats in, vooraf-

gegaan door vijf andere landen met een veel hoger bevolkingsaantal 

(Turkije, Italië, Polen, Frankrijk en Spanje) en één kleiner, met name 

Litouwen. In het totaal had EPALE 61.304 geregistreerde leden op 8 

januari 2020 volgens de teller op de homepage van EPALE.

Land van herkomst van EPALE-gebruikers (Erasmus+)
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eTWINNING

De community voor scholen  
in Europa

eTwinning richt zich op leerkrachten en leerlingen uit leerplicht-

onderwijs, docenten en studenten lerarenopleiding.

Leerkrachten en leerlingen uit het basis- 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. 

Werking en acties 
Vanuit Epos zorgt de Nationale Ondersteuningsdienst van  

eTwinning voor 

• Promotie en ondersteuning: 

• Inspiratie zoals praktijkvoorbeelden, projectactiviteiten en tools;

• Helpdesk waar leerkrachten terecht kunnen met inhoudelijke, 

praktische en technische vragen over projectwerking (mail, 
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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.

• En een Netwerk van 30 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 2019 
De Nationale Ondersteuningsdienst van eTwinning organiseerde in 

2019 tal van nascholingsactiviteiten: 

• 62 deelnemers in 6 startersworkshops; 

• 22 deelnemers in 6 sessies van de online starterscursus; 

• 117 deelnemers in 10 workshops op vraag van scholen en 329 

bezoekers in 16 events van andere organisaties (beurzen, 

studiedagen, conferenties);

• 26 deelnemers in 1 infosessie voor directeurs; 

• 103 deelnemers in 6 workshops voor lerarenopleiders;

• 51 deelnemers in 3 workshops voor ambassadeurs; 

• 42 Vlaamse deelnemers in 13 Europese activiteiten. 



Vlaanderen 2019

Leerkrachten 785

Scholen 382

Projecten 293

Kwaliteitslabels 78

Europese kwaliteitslabels 27

eTwinning schoollabels 7

Aantal kwaliteitslabels in Vlaanderen in 2019
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Resultaten 2019  

In Vlaanderen kent eTwinning in 2019 opnieuw een sterke groei van 

nieuwe leerkrachten, scholen en projecten.  

Ook het aantal nationale kwaliteitslabels is in 2019 toegenomen.  

In 2019 haalden 78 Vlaamse projecten een nationaal label tegenover 

61 in 2018. 

Het aantal Europese kwaliteitslabels is licht gedaald: van 31 naar 27 

Europese kwaliteitslabels in 2019.

Zeven Vlaamse scholen haalden in 2019 het eTwinning Schoollabel. In 

deze scholen is het eTwinning projectwerk geïntegreerd in het 

schoolbeleid en zijn meerdere leerkrachten actief met eTwinning-

projecten en professionele ontwikkeling. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Evolutie aantal behaalde kwaliteitslabels in Vlaanderen (2013-2019)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aanvraag Europese kwaliteitslabelsBehaalde kwaliteitslabels



Ik merk na een aantal  
eTwinning-projecten dat dit  

een ideaal motivatieplatform  
is zowel voor mezelf  

als voor de leerlingen.
Joris Van Meerhaeghe,  

Don Boscocollege Kortrijk
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eTwinning in de praktijk 

1. STEM

 Joris Van Meerhaeghe, leerkracht STEM in het Don Boscocollege 

(Kortrijk) haalt met het project ‘A breath of fresh air’ de prijs voor 

beste Vlaamse eTwinning-project in 2019.

 Tijdens dit project testen de leerlingen de kwaliteit van de lucht 

door het aantal luchtdeeltjes van verschillende locaties te meten. 

Ze komen erachter hoe schoon de lucht is door eenvoudige 

experimenten uit te voeren. Samen met hun Spaanse partners 

onderzoeken en bespreken de leerlingen de resultaten van hun 

zelfgebouwde fijnstofmeter.

 Bekijk het filmpje: https://bit.ly/2019etwinningdonbosco. 

 Bekijk de projectruimte: https://bit.ly/2019twinspacedonbosco.

 

2. Taal

	 Sofie	Verreydt,	leerkracht	Frans	in	het	Kardinaal	Van	Roey	

Insituut (Vorselaar) haalt met het project ‘Twinfeuill’ton : amour 

et préjugés de jadis à nos jours’ de Europese prijs voor 

leesbevordering. 

 

 De leerlingen werken hier samen aan een creatief schrijfproject 

gebaseerd op de roman van Aucassin en Nicolette, een 

eTwinning vormt sinds 2005 de grootste community  

voor scholen in Europa. 

Bron: www.etwinning.net totaal sinds 2005, dd april 2020

Voor informatie over activiteiten en projecten in Vlaanderen  

kan je terecht op www.etwinning.be. Voor registratie en opstarten 

van projecten surf je naar www.etwinning.net. 

Vlaanderen Europa

Leerkrachten 5.162 797.292

Scholen 1.366 204.934

Projecten 2.390 334.463

https://bit.ly/2019etwinningdonbosco
https://bit.ly/2019twinspacedonbosco
https://www.etwinning.be
https://www.etwinning.net


ridderverhaal over de avonturen van een jong koppel dat de strijd 

aanbindt met de sociale beperkingen van hun tijd om toch van 

elkaar te kunnen houden. Hierdoor worden de leerlingen aangezet 

om na te denken over vooroordelen, stereotypen, racisme en 

diversiteit. De rode draad in het verhaal? De kracht van de liefde, 

die de basis kan zijn van een solidaire samenleving. Samen met 

partners uit maar liefst vijf verschillende landen werken de 

leerlingen aan een hedendaags verhaal in een hedendaagse vorm. 

Ze maken hierbij gebruik van allerlei moderne middelen.

 Bekijk de projectruimte: https://bit.ly/2019twinspacekvri.

3. Europees burgerschap

	 Ria	De	Wilde,	leerkracht	Frans	in	het	Sint-Janscollege	(Poperinge)	

zette haar leerlingen aan na te denken over wat Europa voor hen 

betekent in het project ‘Notre avenir en Europe!’. 

 ‘Notre avenir en Europe!’ is een project in het Frans waar leerlingen 

uit Vlaanderen en Zweden hun gevoelens over hun toekomst in 

Europa presenteren, bespreken en vergelijken. Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen? Het is ook een project dat de 

kennis over de EU wil vergroten om het gemeenschapsgevoel met 

andere jongeren in Europa te versterken.

 De hele klas werd uitgenodigd in Brussel om deel te nemen aan 

een Europese workshop van Europahuis Ryckevelde.

 Bekijk het filmpje: https://bit.ly/2019etwinningsintjanscollege.

4. Events

 Meer dan 120 leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs 

ontmoetten elkaar in Leuven tijdens de eTwinning Inspiratiedag 

(#ETWID19) in november. Ze volgden er een keynote en workshops 

rond het thema ‘Vakoverstijgend leren zonder grenzen’. Daarnaast 

was er voldoende tijd om te netwerken en educatieve organisaties 

te ontdekken. 

 

 Bekijk de eventwebsite: https://bit.ly/2019ETWID.
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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 en 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 veel leren van buitenlandse collega’s. 

Het is ook zinvol om mee te zijn met relevante Europese 

ontwikkelingen. Euroguidance Vlaanderen ondersteunt deze 

leerprocessen en moedigt ze aan. Keuzebegeleiders ontvangen ook 

vragen over leermogelijkheden in het buitenland en moeten hier een 

zo goed mogelijk antwoord op kunnen formuleren. Euroguidance 

Vlaanderen biedt advies en ondersteuning om dit waar te maken.  

Euroguidance is een initiatief van de Europese Commissie om 

(onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding in Europa te bevorderen én 

mobiliteit in het kader van leren en werken te verhogen. We willen dit 

bereiken via competentieontwikkeling van professionals in 

(onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding rond de Europese dimensie in 

hun vakgebied.     
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In Vlaanderen maakt het Euroguidance centrum deel uit van Epos vzw. 

Euroguidance Vlaanderen wordt deels gefinancierd door het Departe-

ment Onderwijs en Vorming en deels door de Europese Commissie. 

Aanbod

Euroguidance Vlaanderen

a) ondersteunt de competentieontwikkeling van keuzebegeleiders, 

met bijzondere aandacht voor leermobiliteit, via

• Nascholing rond relevante thema’s - ook online;

• Professionele uitwisseling (studiebezoeken, workshops, …);

• Informatie over leermobiliteit (mogelijkheden, voordelen, 

begeleiding, …);

• Ondersteuning bij adviesverlening over buitenlandse leer- en 

werkmobiliteit;

• Ondersteuning bij de begeleiding van buitenlandse leer- en 

werkleermobiliteit.

b) ondersteunt de ontwikkeling van de Europese dimensie in 

(onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding via 

• Communicatie over keuzebegeleiding binnen Europa 

(systemen, structuur);

• Promotie van inspirerende Europese projecten, 

praktijkvoorbeelden, tools, …;

• Updates over beleidsontwikkelingen en onderzoek;

• Overleg en netwerking met relevante stakeholders;

• Euroguidance werkgroepen en netwerkactiviteiten.

c) informeert en communiceert over relevante thema’s  

onder meer via: 

• Websites (euroguidance-vlaanderen.be, euroguidance.eu, 

onderwijskiezer.be); 

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

• Eigen publicaties (bv. Euroguidance Nieuws, Brochure 

Erasmus+ steunt projecten rond keuzebegeleiding);

• Publicatie artikels in magazines (Wat na het SO?, 

Caleidoscoop, Euroguidance Insight, …);

• Beurzen (SID-IN, Verruim je Horizon, Afstudeerbeurs, …);

• Externe werkgroepen en fora;

• Conferenties, studiedagen en andere evenementen. 

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


Activiteiten en Resultaten in 2019

1. Mobiliteitsgesprekken 

In 2019 bood Euroguidance Vlaanderen aan 1.150 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, maar ook op de Verruim je Horizon en de Buitenlandbeurs 

werd heel wat geïnformeerd en geadviseerd. Dit gebeurde ook via 

andere face-to-face gesprekken, e-mail en telefonisch contact. 

Zoals elk jaar ontving Euroguidance zowel algemene, als meer 

complexe vragen die grondig onderzoek en advies/begeleiding op 

maat vereisen.    

Wat wil een begeleider weten?

Een leerlingenbegeleider contacteert Euroguidance Vlaanderen naar 

aanleiding van een gesprek met een leerling uit het 6de jaar ASO. De 

leerling heeft interesse voor de opleiding Aerospace Engineering aan 

de Technische Universiteit in Delft (NL). Vervolgens bieden we 

informatie over de opleiding en advies t.a.v. het voorbereidingsproces. 

We geven aandachtspunten mee voor de aanmeldingsfase en 

huisvesting, maar ook alternatieve mogelijkheden in Vlaanderen 

worden belicht.

 

Welke vraag keert terug bij een CLB?

Een leerling contacteerde zijn CLB aangezien hij erover denkt om een 

studie chiropraxie aan te vatten in het Verenigd Koninkrijk. De CLB-

medewerker doet een beroep op de expertise van Euroguidance 

Vlaanderen voor advies en informatie (erkenning instelling en 

opleiding, toelatingsvoorwaarden, uitoefening beroep, studiebeurs, …). 

Dankzij de kennis die we in de afgelopen jaren opbouwden, kunnen 

we de CLB-medewerker gericht adviseren en wijzen op enkele 

belangrijke aandachtspunten. 

Wat wil een student weten?

Een student wil tijdens haar opleiding graag stage lopen in Spanje, 

waar ze bij familie kan verblijven. Om haar droom te realiseren, bieden 

we informatie en advies over mogelijke wegen en relevante diensten. 

Ook alternatieve opties, zoals stage na afstuderen, worden toegelicht. 
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2. Website en sociale media

Aangezien de Wikipages het voorgoed voor bekeken hielden in 2018, 

zocht en vond Euroguidance een alternatief platform. Voor de hosting 

van www.euroguidance-vlaanderen.be wordt er nu gebruik gemaakt 

van het Paddle/Kanooh platform. 

Sinds de lancering van de nieuwe Euroguidance-website in 2018, 

verdubbelde het aantal gebruikers ervan tot 1.960 individuele 

gebruikers. De meerderheid was afkomstig uit België (68%), gevolgd 

door de US (12%), Nederland (5%), Canada (3%) en Oostenrijk (1%). 

Dit is een positieve evolutie t.o.v. 2018, waarbij de meerderheid van de 

websitebezoekers afkomstig was uit de US (>35%).

Ook de aanwezigheid op Twitter blijft vruchten afwerpen: 43 Tweets 

met 24.295 weergaven. Via deze weg ondersteunt Euroguidance 

Vlaanderen onder meer de communicatie van het nationaal 

agentschap binnen Epos en van andere Euroguidance-centra. Zij 

verspreidden ook Vlaamse nieuwsberichten via deze weg.

De vernieuwde Euroguidance-netwerk-website trok 42.500 bezoekers 

aan in 2019, wat een stijging betekent van 32% t.o.v. 2018. 

Euroguidance Vlaanderen werkt op verschillende manieren mee aan 

www.euroguidance.eu, voornamelijk via de onderdelen 

‘Guidance in Flanders, Belgium’, ‘Good practice 

examples’, de publicatie- en de 

contactpagina. 

Ook in 2019 vormde de Facebook-pagina 

van het Euroguidance-netwerk een 

belangrijk communicatiekanaal. De inhoud 

bestond vooral uit updates en nieuws over 

(onderwijs)/(leer)loopbaan begeleiding (in 

het bijzonder over internationale leer-

mobiliteit), Euroguidance netwerk activi-

teiten en prestaties. In 2019 waren er 

3.440 volgers. 

http://euroguidance-vlaanderen.be


3. Presentaties en evenementen

In 2019 verzorgde Euroguidance Vlaanderen presentaties voor meer 

dan 260 geïnteresseerden. 

De opdracht, werking en mogelijkheden worden toegelicht voor 

keuzeprofessionals tijdens OLB-werkgroepen van het GO! en het 

VCLB, voor begeleiders van VDAB gemandateerde loopbaancentra 

tijdens het VDAB Loopbaanforum, en voor leerkrachten en 

begeleiders tijdens de World Teacher Day in Brussel (een initiatief van 

EPALE). Er werden ook presentaties over leermobiliteit gegeven en 

gastsprekers uitgenodigd voor lezingen en workshops rond 

(onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding.

Voor het eerst werd een webinar voor Euroguidance-medewerkers én 

keuzeprofessionals uit gans Europa verzorgd. ‘Guidance in school 

education for young newcomers’ werd aangeboden i.s.m. het 

Departement Onderwijs en Vorming en het CLB-project 

‘Traumapsychologen’. Voor het webinar meldden 21 deelnemers uit 12 

verschillende Europese landen zich aan. 

Op 22 en 29 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. NARIC Vlaanderen stelde zijn 

werking voor rond de erkenning van buitenlandse diploma’s.
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Tijdens de studienamiddag ‘Guidance in Denmark: Systems, tools 

and practices’ op 22 november werd het unieke systeem van 

(onderwijs)loopbaanbegeleiding in Denemarken toegelicht. 

Deelnemers maakten kennis met enkele inspirerende tools en 

methodieken, en gingen hiermee interactief aan de slag. Verschillende 

werkwijzen op individueel en groepsniveau kwamen aan bod. Via 

casussen en oefeningen werd de concrete toepassing gemaakt zowel 

binnen als buiten de schoolcontext. 

Tijdens de studienamiddag ‘The Lifeology Programme: Empowering 

clients in a changing world’ op 29 november werd het bekroonde 

‘Lifeology’ programma voorgesteld dat deelnemers voorbereidt op de 

arbeidsmarkt door hen relevante vaardigheden te helpen ontwikkelen. 

Het programma behandelt vier domeinen: ‘Inner science’, ‘Careers’, 

‘Relationships’ en ‘Health’, en biedt dan ook een unieke en 

geïntegreerde aanpak.

Op initiatief van Euroguidance Vlaanderen organiseerden Europass 

en Euroguidance de studiedag ‘Over grenzen heen. Aan de slag met 

(onderwijs/leer)loopbanen en competenties’. Met meer dan 80 

deelnemers uit verschillende hoeken (onderwijs, arbeidsmarkt-

bemiddeling, inburgering, ...) kijken we terug op een succesvolle eerste 

editie. Na een keynote van Prof. Dr. M. Kuijpers over loopbaan compe-

tenties, werden de nieuwe eindtermen voor onderwijsloopbaan-

begeleiding in het secundair onderwijs toegelicht. Tijdens de 

keuzeworkshops stelde Euroguidance mogelijkheden voor om in het 

buitenland te studeren, stage te lopen en te werken. De ondersteuning 

die we hierbij kunnen bieden werd uiteraard voorgesteld.

In 2019 droeg Euroguidance Vlaanderen bij aan de Learning by 

Leaving conferentie in Italië via een good practice example. Onze 

nieuwe publicatie, de Erasmus+-brochure gericht op keuze profes-

sionals, werd er voorgesteld. De Learning by Leaving conferenties 

willen leermobiliteit stimuleren in onderwijs, opleiding en werk, en 

werkgelegenheid bevorderen binnen Europa. De conferenties bieden 

vertegenwoordigers van Euroguidance, Europass, Eures en Eurodesk 

de kans te netwerken, ervaringen uit te wisselen en hun competenties 

te ontwikkelen. 



Het jaarlijkse Epos Grensverleggers evenement stond in 2019 in het 

teken van Erasmus+ projectresultaten. Tijdens het evenement was er 

een Euroguidance stand, waar de brochure ‘Erasmus+ steunt 

projecten rond keuzebegeleiding’ op heel wat interesse kon rekenen. 

Doorheen het jaar nam Euroguidance Vlaanderen deel aan een brede 

waaier aan Epos activiteiten en externe evenementen zoals 

studiedagen en conferenties. Via deze weg verruimden we ons 

netwerk en promootten we onze dienstverlening en activiteiten.

4. Publicaties/artikels in publicaties

Euroguidance Vlaanderen lanceerde vier publicaties en verzorgde 

artikels voor vijf verschillende publicaties. Samen werden deze 

publicaties minstens 84.700 keer verspreid.

In 2019 werden er twee edities van Euroguidance Vlaanderen Nieuws 

gepubliceerd – de nieuwsbrief die in 2018 gelanceerd werd. De 

nieuwsbrief wil keuzeprofessionals in Vlaanderen op de hoogte 

houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten het 

Euroguidance netwerk. Het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief 

nam ook in 2019 toe. Alle edities zijn beschikbaar via  

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

De brochure ‘Erasmus+ steunt projecten rond keuzebegeleiding’ werd 

verspreid tijdens verscheidene evenementen en conferenties, o.m. de 

Euroguidance-Europass studiedag, het Euroguidance studiebezoek 

in Zweden/Denemarken, de Learning by Leaving conferentie, 

Euroguidance studiedagen en Epos Grensverleggers. De brochure 

biedt keuzeprofessionals inzicht in de Erasmus+ projectmogelijk-

heden voor hun werkveld. De brochure is beschikbaar via  

www.euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek. 
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In de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’ verzorgde Euro-

guidance Vlaanderen twee artikels over leer-en werkmogelijk heden in 

het buitenland. Met ‘Studeren, stage of werkervaring in het 

buitenland’ en ‘Werken in het buitenland’ ging het van één naar twee 

artikels, binnen een nieuw concept. De brochure is beschikbaar via

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-na-het-

secundair-onderwijs-ov.

Tijdens onze deelname aan verschillende beurzen (o.m. SID-IN) werd 

ook een geüpdatet hand-out over leermobiliteit verspreid.     

Daarnaast waren er artikels voor de Euroguidance Insight nieuws-

brief, de jaarlijkse Euroguidance Highlights en de Euroguidance 

netwerk website. In 2019 werd de Euroguidance factsheet verspreid 

op heel wat evenementen gericht op keuzeprofessionals. Ook het 

artikel in Caleidoscoop – Tijdschrift voor leerlingenbegeleiding 

vandaag en morgen – werd wijd verspreid in 2019.

Tot slot werden ook gegevens en rapporten aangeleverd over 

(onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding in Vlaanderen of over bepaalde 

aspecten hiervan. Onder meer het Europese Careersnet en de 

Euroguidance centra in Duitsland, Nederland en Estland konden 

rekenen op onze inhoudelijke input. 

5. Euroguidance studiebezoeken 

Euroguidance Vlaanderen was in 2019 betrokken bij drie 

Euroguidance studiebezoeken.  Euroguidance Vlaanderen had de 

mogelijkheid om één deelnemer te financieren aan het studiebezoek 

‘Providing meaningful guidance in a Multicultural context’ in Ierland, 

nam deel aan het studiebezoek ‘Guidance in the bordering region of 

Öresund’, dat zowel in Denemarken als Zweden plaatshad, en ontving 

tot slot einde 2019 een kleine groep Slovaakse keuzeprofessionals 

tijdens het studiebezoek ‘Guidance in Flanders, Belgium’, waarbij de 

focus lag op keuzebegeleiding in het secundair onderwijs.

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs-ov
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Deelnemer H. Holubekova deed inspiratie op  

tijdens dit studiebezoek in Brussel en Antwerpen: 

The study visit was very interesting. I improved 
my knowledge about the education and 

guidance system in Flanders, guidance within a 
secondary school setting, guidance services in 

school education, Erasmus+ projects good 
practices, Flemish Ministry of Education and 
Training, Onderwijskiezer, De Schoolbrug vzw 
(‘Kies raak project’). Applied working methods 

– including presentations, discussions, 
interviews, school visit, meetings – were 

meaningful and effective. Time management 
was excellent.
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Feedback van de deelnemersgroep aan het Euroguidance 

studiebezoek in Ierland luidde:

The group felt that they got an excellent 
overview of guidance in the Further Education 
and Training area in the national context in 
Ireland. They commented that the presen  ta-
tions from NCGE, Euroguidance, QQI, AEGS 
and Community Education together with group 
discussion provided them with ideas and 
inspiration to continue the development of 
guidance practice in their countries. The 
participants noted and were impressed by the 
recurring references by staff and students 
alike to the National Framework Qualifications 
and how embedded it is in the Irish education 
system. The ENIC-NARIC process was 
discussed at intervals throughout the study 
visit and how it can be used as a supportive 

guidance tool for multicultural clients.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 1 3 4

Deelnemers aan Euroguidance Studiebezoeken (via Euroguidance Vlaanderen):



EUROPASS

Toegangspoort tot studeren en 
werken in Europa 

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 Euro-

pass 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 

werknemers), 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 Diploma-

supplement 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 

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

Diplomasupplement, het Certificaatsupplement en de Europass-

Mobiliteit). 

Europass helpt organisaties (onderwijsinstellingen, vrijwilligers-

organisaties…), die (mee) buitenlandse leer- en werkervaringen 

organiseren: 

•  bij het herkennen, zichtbaar maken en formuleren van compe-

tenties en kwalificaties verworven in het buitenland (Europass-CV, 

het Diplomasupplement, het Certificaat supplement 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 150 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. 
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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 

kwalificatie inhoudt. Het diplomasupplement is samen met de Raad 

van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Het Europass Diploma-

supplement 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 beroeps-

opleiding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het 

buitenland beter begrijpen wat je kwalificatie inhoudt. Het Europass 

Certificaatsupplement is gratis beschikbaar voor iedereen die een 

beroepsopleiding afgerond heeft of een ervaringsbewijs gehaald 

heeft. 

Europass-Mobiliteit helpt om de in het buitenland verworven 

vaardigheden en competenties te bewijzen en te valideren. Het 

documenteert 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 

sollicitatiegesprek of opgenomen worden in het nascholingsplan van 

je (onderwijs)instelling. Het Europass Mobiliteit-document wordt 

aangevraagd en ingevuld door de zendende organisatie. De 

gastorganisatie is verantwoordelijk voor de registratie van 

vaardigheden en competenties en het verder aanvullen van het 

document.
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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 

Europassdocumenten;

• 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-Mobiliteittool.

• Helpdesk: er is een permanente helpdesk voorzien voor vragen 

met betrekking tot (het aanmaken van) de Europass-

Mobiliteitdocumenten.

• Uitreikingspakketten: voor het uitreiken van de Europass 

Mobiliteit-documenten aan de deelnemers kunnen 

uitreikingspakketten aangevraagd worden. Deze worden op vraag 

gratis opgestuurd naar de organisaties.



Activiteiten in 2019 

Europass Vlaanderen organiseerde in 2019 de volgende workshops, 

infosessies en studiedagen: 

• 2 Europass-Mobiliteittrainingen; 

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

• 1 algemene infosessie over Europass aan leerlingen;

• 3 algemene infosessies over Europass op kick-offs KA1 en KA2; 

• 1 algemene infosessie over Europass op inspiratiedag VET; 

• 1 studiedag ‘Over grenzen heen. Aan de slag met (onderwijs/leer)

loopbanen en competenties’ in samenwerking met Euroguidance 

Vlaanderen;

• 1 workshop ‘Sollicitatievaardigheden op school’.

Resultaten: Europass in cijfers

Europass Mobiliteit wordt in toenemende mate gebruikt. Terwijl er in 

de beginjaren van Europass in Vlaanderen slechts 292 documenten 

per jaar werden aangemaakt, werden er 13 jaar later al 2.638 

documenten per jaar aangemaakt in Vlaanderen.  

Aantal uitgereikte Europass-Mobiliteit-documenten in Vlaanderen
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Niet alleen Europass Mobiliteit 

maar ook het Europass-CV heeft 

een sterke groei gekend de 

afgelopen jaren. Sinds 2007 zijn er 

in totaal al meer dan 1,5 miljoen 

Europass-CV’s online aangemaakt 

in België. 

In de tabel hiernaast kan je zien dat 

in België in 2007 er 6.392 Europass-

CV’s online zijn aangemaakt, in 

vergelijking met 232.112 in 2019.  

Uitkijken naar de nieuwe Europass in 2020

In april 2018 namen het Europese Parlement en de Raad van de EU 

het besluit om de Europass-tools aan te passen aan de huidige 

noden met betrekking tot leren en werken van de Europese burger. 

Het doel van Europass blijft daarbij onveranderd (namelijk het 

faciliteren van mobiliteit door het verhogen van de transparantie van 

vaardigheden en kwalificaties) maar er wordt sterk ingezet op de 

digitalisering van studie- en opleidingsbewijzen. Europass krijgt niet 

alleen een nieuwe ‘look’ maar zal ook een waaier aan nieuwe diensten 

aanbieden. 

In het nieuwe Europass-platform kan je een persoonlijk profiel 

aanmaken waarmee je een online e-portfolio kan creëren. Je logt in 

om je profiel te beheren, een CV aan te maken en al je kwalificaties, 

certificaten en andere bewijzen van leer- en werkervaringen bij te 

houden op één veilige plaats. 

Door een compleet profiel te verschaffen kan de nieuwe Europass je 

suggesties op maat geven van leer- en jobmogelijkheden over heel 

Europa. Een uitgebreid overzicht van je vaardigheden en interesses in 

Aantal online aangemaakte 
Europass-CV’s 

2007 6.392

2008 29.950

2009 41.178

2010 50.025

2011 77.524

2012 105.759

2013 117.891

2014 134.055

2015 155.105

2016 168.230

2017 189.373

2018 197.429

2019 232.112

Aantal online aangemaakte Europass-CV’s in België



je nieuw Europass-profiel helpt je om de ontwikkeling van je eigen 

leerervaringen en loopbaan op te volgen.

Zo wordt de nieuwe Europass een tool voor levenslang leren.

Natuurlijk zijn deze tools gratis, beschikbaar in 29 talen en blijven de 

Europass-documenten zoals de Diplomasupplementen, de 

Certificaat supplementen en de Europass-Mobiliteit-documenten 

bestaan.
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Europese Dag van 
de Talen en het 
Europees talenlabel
Europese dag van de talen22 

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 platform 

van de Europese dag van de talen tweejaarlijks een Europese Dag 

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

Onder andere via wedstrijden willen we 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 talenlabel23 

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  

Commissie; Vlaanderen voegde er drie Vlaamse prioriteiten aan toe.
22 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
23 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
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De werkings-
middelen van de vzw 
Om alle activiteiten georganiseerd te krijgen beschikt Epos vzw over 

werkingsmiddelen. De bron van die middelen is deels Vlaams en deels 

Europees. 

Het Nationaal Agentschap

Onder het nationaal agentschap wordt hier verstaan het beheer van de 

Europese gedecentraliseerde Erasmus+-activiteiten in het kader van 

KA1 en KA2 binnen onderwijs en opleiding. De medewerkers van het 

nationaal agentschap worden ook ingezet voor het beheer van de 

Vlaamse subsidieprojecten Buurklassen, Erasmus Belgica, Intercom mu-

nautaire stages, Europese dag van de talen en het Europees talenlabel.

De uitgaven
De werkingsmiddelen bestaan enerzijds uit de personeelskosten en 

anderzijds uit de organisatiekosten, zoals kleine en grote 

evenementen, promotie, erelonen (bv. voor auditoren), software, experten 

voor de beoordeling van aanvragen en eindverslagen, reiskosten, 

financiering van voor bereidende bezoeken en contactseminaries 

waaraan derden kunnen deelnemen, enz.

In 2019 bedroegen de totale werkingskosten van het nationaal 

agentschap 1.984.946 euro. Circa 75% financierde personeel dat 

ingezet wordt voor het nationaal agentschap. De resterende 25% 

ging naar organisatiekosten.

De inkomsten
Voor het nationaal agentschap binnen de vzw ontvangt Epos jaarlijks 

de zogenaamde ‘contribution to the management cost’ wat Europese 

middelen zijn. Daarnaast dragen de stichtende leden, met name het 

Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen bij 

om de werking gefinancierd te krijgen. Deze cofinanciering door de 

lidstaten is een verplichting.
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In 2019 werd 60% van de totale kostprijs van Epos als Nationaal 

Agentschap gefinancierd via die Europese bijdrage en 31% door het 

departement. VDAB en Syntra Vlaanderen namen respectievelijk 7% 

en 2% voor hun rekening. 

De partners van Epos dragen vooral bij via de personeelskosten door 

personeel ter beschikking te stellen aan Epos. Het departement 

onderwijs en vorming draagt ook nog extra bij voor de organisatie-

kosten, onder andere voor het beheer van de Vlaamse projecten, en 

stelt de eigen infrastructuur ter beschikking zoals bureau- en 

vergaderruimte, IT, enz. 

EPALE

Het huidige EPALE-contract met de Europese Commissie is 

tweejaarlijks, waardoor er voor 2019 enkel een tussentijdse stand van 

zaken beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert EPALE voor ca. 68% van de 

geraamde kosten in de aanvraag: via een jaarlijks ministerieel besluit 

maakt het Departement Onderwijs en Vorming middelen vrij om de 

resterende 32% te financieren. 

De totale raming van alle kosten voor twee jaar bedraagt ca. 244.500 

euro of ca. 120.000 euro per jaar.

In 2019 ging ca. 75% van de middelen, beschikbaar voor dat jaar, naar 

personeelskosten. De overige kosten bestonden voornamelijk uit 

onderaanbesteding en diverse kosten, zoals reiskosten.

ETWINNING

Het huidige eTwinning-contract met de Europese Commissie is 

tweejaarlijks, waardoor er voor 2019 enkel een tussentijdse stand van 

zaken beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert eTwinning voor ca. 80% van de 
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geraamde kosten in de aanvraag: via een jaarlijks MB maakt het 

Departement Onderwijs en Vorming middelen vrij om de resterende 

20% te financieren. 

De totale raming van alle kosten voor twee jaar bedraagt ca. 

458.000 euro of ca. 229.000 euro per jaar.

In 2019 ging ca. 56% van de middelen beschikbaar voor dat jaar naar 

personeelskosten. De overige kosten bestonden voornamelijk uit 

reis- en verblijfskosten voor derden, onderaanbesteding (website e.d.), 

en andere kosten.

EUROGUIDANCE

Het huidige Euroguidance-contract met de Europese Commissie 

heeft een duurtijd van 34 maanden en eindigt op 31 december 2020, 

waardoor er voor 2019 enkel een tussentijdse stand van zaken 

beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert Euroguidance voor ca. 44% van de 

geraamde kosten in de aanvraag. Het jaarlijks MB opgemaakt door het 

Departement Onderwijs en Vorming om Euroguidance te helpen 

meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor Europass (cf. infra). 

In totaal voorzag het MB 76.089 euro voor 2019, waarvan minimaal 

32.727 euro naar Euroguidance moest gaan en minimaal 28.144 euro 

naar Europass. Het MB laat toe om met ca. 20% van het totale 

budget te schuiven tussen beide projecten in functie van de 

gemeenschappelijke noden en activiteiten.

 

De totale raming van alle kosten voor die 34 maanden bedraagt 

219.000 euro of ca. 77.300 euro voor het jaar 2019, waarvan de 

Europese bijdrage ca. 34.000 euro bedroeg.

In 2019 ging ca. 86% van de middelen definitief toegewezen voor dat 

jaar naar personeelskosten. Het MB liet ook een buffer toe te verdelen 

met Europass. De overige kosten bestonden voornamelijk uit reis- en 

verblijfskosten, en informatieverspreiding.



EUROPASS

Het huidige Europass-contract met de Europese Commissie heeft 

een duurtijd van 34 maanden en eindigt op 31 december 2020, 

waardoor er voor 2019 enkel een tussentijdse stand van zaken 

beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert Euroguidance voor ca. 56% van 

de geraamde kosten in de aanvraag. Het jaarlijks MB opgemaakt 

door het Departement Onderwijs en Vorming om Eurpass te helpen 

meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor Euroguidance (cf. 

supra). 

In totaal voorzag het MB 76.089 euro voor 2019, waarvan minimaal 

28.144 euro naar Europass moest gaan en minimaal 32.727 euro naar 

Euroguidance. Het MB laat toe om met ca. 20% van het totale 

budget te schuiven tussen beide projecten in functie van de 

gemeenschappelijke noden en activiteiten.

 

De totale raming van alle kosten voor die 34 maanden bedraagt ca. 

237.500 euro of ca. 83.800 euro voor het jaar 2019, waarvan de 

Europese bijdrage ca. 46.900 euro bedroeg.

In 2019 ging ca. 75% van de middelen definitief toegewezen voor dat 

jaar naar personeelskosten. De overige kosten bestonden 

voornamelijk uit aangekochte diensten, zoals informatie en 

publiciteit.
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Bijlage 1
Verklarende woordenlijst1

De kernacties in 2019

Domein Kernactie 1 of KA1
Individuele leermobiliteit

Kernactie 2 of KA2
Strategische 

partnerschappen

School-  
onderwijs

KA101 Mobiliteit door 
personeel

KA201 Innovatie
uitwisseling van 

ervaring

KA229 Schooluitwisseling

Beroepsonderwijs  
en -opleiding

KA102 Mobiliteit door 
personeel en 

lerenden

KA202 Innovatie 
uitwisseling van 

ervaring

KA116 Mobiliteit door 
personeel en 
lerenden voor 

charterhouders 
(geslaagd voor 

procedure KA109)

KA109 VET 
mobiliteitscharter

Hoger onderwijs KA103 Mobiliteit voor 
studenten en 

personeel tussen 
Erasmus+ 

programmalanden

KA203 Innovatie

KA107 Mobiliteit voor 
studenten en 

personeel tussen 
Erasmus+ 

partnerlanden

KA108 Accreditatie van 
consortia voor 

mobiliteit in het 
hoger onderwijs

Volwassenen-
educatie

KA104 Mobiliteit door 
personeel

KA204 Innovatie 
uitwisseling van 

ervaring

1 Bron: Erasmus+ programmagids 2020, 
Nederlandstalige versie, blz. 344 en volgende
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Aanvrager

Een deelnemende organisatie of informele groep die een 

subsidieaanvraag indient. Aanvragers kunnen individueel of namens 

andere organisaties die bij het project betrokken zijn, financiële steun 

aanvragen. In het laatste geval wordt de aanvrager gelijkgesteld met 

de coördinator.

Accreditatie 

Een procedure ter waarborging dat de organisaties die financiële 

steun willen krijgen voor een onder het Erasmus+-programma 

vallende actie zich houden aan een reeks kwaliteitsnormen of 

vereisten die de Europese Commissie voor die specifieke actie heeft 

vastgesteld. Afhankelijk van het soort actie of het land waar de 

aanvragende organisatie gevestigd is, wordt de accreditatie uitge-

voerd door het Uitvoerend Agentschap of een nationaal agentschap. 

De accreditatie procedure geldt voor organisaties die willen deelne-

men aan projecten (met inbegrip van mobiliteits projecten) voor hoger 

onderwijs. 

Actie 

Een onderdeel of maatregel van het Erasmus+-programma. 

Voorbeel den van acties: strategische partnerschappen op het gebied 

van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, gezamenlijke masteroplei-

ding en van Erasmus Mundus, allianties voor sectorspecifieke 

vaardigheden enzovoort. 

Activiteit 

Een reeks als onderdeel van een project uitgevoerde taken. Er 

bestaan verschillende soorten activiteiten (mobiliteitsactiviteiten, 

samenwer kings activiteiten enzovoort). 

Begunstigde 

Zodra het project is geselecteerd, wordt de aanvrager de begunstigde 

van een Erasmus+-subsidie. De begunstigde ondertekent een 

subsidieovereenkomst met, of wordt in kennis gesteld van een 

subsidiebesluit door het nationale agentschap of het Uitvoerend 

Agentschap dat het project heeft geselecteerd. Werd de aanvraag 

ingediend namens andere deelnemende organisaties, dan kunnen de 

partners medebegunstigden van de subsidie worden. 



Beroepsonderwijs en -opleiding 

Onderwijs en opleiding met als doel mensen de kennis, knowhow, 

vaardigheden en/of competenties bij te brengen die vereist zijn voor 

bepaalde beroepen of meer in het algemeen op de arbeidsmarkt. Uit 

hoofde van Erasmus+ zijn projecten voor initieel en post-initieel 

beroepsonderwijs subsidiabel in het kader van de acties voor 

beroeps onderwijs en opleiding. 

Consortium 
Twee of meer deelnemende organisaties die als team samenwerken 

met het oog op de voorbereiding, uitvoering en follow-up van een 

project of een activiteit in projectverband. Een consortium kan 

nationaal (dat wil zeggen met deelname van organisaties die in 

hetzelfde land gevestigd zijn) of internationaal (met deelname van 

organisaties uit verschillende landen) van opzet zijn.

Coördinator of coördinerende organisatie

Een deelnemende organisatie die een Erasmus+-subsidie aanvraagt 

namens een consortium van partnerorganisaties.

Deelnemende organisaties 
Elke organisatie of informele groep jongeren die betrokken is bij de 

uitvoering van een Erasmus+-project. Afhankelijk van hun rol in het 

project kunnen deelnemende organisaties aanvragers of partners zijn 

(ook mede-aanvragers genoemd wanneer ze worden geïdentificeerd 

op het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend). Komt het 

project in aanmerking voor financiële steun, dan worden de aanvra-

gers de begunstigden en kunnen de partners medebegun stig den 

worden wanneer het project wordt gefinancierd via een overeenkomst 

met meerdere begunstigden. 

Deelnemers 
In het kader van het Erasmus+-programma, de personen die volledig 

betrokken zijn bij een project en die, in sommige gevallen, een deel 

van de EU-subsidie ontvangen ter dekking van de kosten voor hun 

deelname (met name de reis- en verblijfkosten). In het kader van 

bepaalde programma-acties, met name strategische partnerschap-

pen, moet deze categorie deelnemers (directe deelnemers) worden 

164



165

onderscheiden van andere personen, die onrechtstreeks betrokken 

zijn bij het project (bijvoorbeeld de doelgroepen). 

Derde cyclus 
Het niveau van de derde cyclus in het kwalificatiekader voor de 

Europese hogeronderwijsruimte, zoals door de ministers voor hoger 

onderwijs in het kader van het Bolognaproces overeengekomen in 

Bergen in mei 2005. De descriptoren van de derde cyclus van het 

kwalificatiekader voor de Europese hogeronderwijsruimte komen 

overeen met de leerresultaten van niveau 8 in het EQF.

Domein 

Zie sector

ECHE (Erasmus-handvest voor hoger onderwijs) 

Een door de Europese Commissie toegekende accreditatie die 

instellingen voor hoger onderwijs uit programmalanden de mogelijk-

heid biedt in aanmerking te komen om financiële steun aan te vragen 

voor en deel te nemen aan onder het Erasmus+-programma vallende 

leer- en samenwerkingsactiviteiten. Het handvest schetst de funda-

mentele beginselen waaraan een instelling zich dient te houden bij 

het organiseren en ten uitvoer leggen van in kwalitatief opzicht 

hoogwaardige mobiliteit en samenwerking, en bepaalt de vereisten 

waaraan zij verklaren te zullen voldoen om de hoge kwaliteit van hun 

dienstverlening en procedures te waarborgen alsook om betrouwbare 

en transparante informatie te verstrekken.

ECTS (Europees studiepunten-overdrachtsysteem)

Een systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten, 

dat op de lerenden is afgestemd en gebaseerd is op transparantie 

van leer- en onderwijsprocessen en van beoordelingsprocedures. Het 

doel is om planning, levering en evaluatie van studieprogramma’s en 

leerlingmobili teit te bevorderen via de erkenning van kwalificaties en 

leerperiodes. Een systeem dat dient als hulpmiddel voor het 

ontwikkelen, beschrijven en aanbieden van studieprogramma›s en het 

toekennen van hogeronder wijs kwalificaties. Het gebruik van het 

ECTS, in combinatie met op leer re sultaten gebaseerde kwalificatie-

kaders, maakt studieprogramma’s en kwalificaties transparanter en 

vereenvoudigt de erkenning van kwalificaties.



Een leven lang leren 

Alle vormen van algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en 

beroepsopleidingen, niet-formeel leren en informeel leren die 

gedurende het gehele leven plaatsvinden en die op persoonlijk vlak, 

voor het leven als burger, cultureel of sociaal gezien en/of vanuit het 

oogpunt van de arbeidsmarkt tot meer kennis, vaardigheden en 

competenties of meer maatschappelijke participatie leiden, inclusief 

de verlening van begeleiding en advies.

Europass 
Europass is een portfolio van vijf verschillende documenten en een 

elektronische map waarin beschrijvingen zijn opgenomen van de 

algehele leerresultaten, officiële kwalificaties, werkervaring, 

vaardigheden en competenties die de houder mettertijd heeft 

opgedaan. Deze documenten zijn: het Europass-cv, het Europass-

diplomasupplement, het Europass-certificaatsupplement, het 

Europassmobiliteitsdocument en het taalportfolio. Europass bevat 

ook het Europees vaardighedenpaspoort, een gebruiksvriendelijke 

elektronische map die de houder helpt een persoonlijke, modulaire 

inventaris van de door hem of haar verworven vaardigheden en 

kwalificaties samen te stellen. Het doel van Europass is de mobiliteit 

te bevorderen en de vooruitzichten inzake werkgelegenheid en een 

leven lang leren in Europa te verbeteren.

Gecombineerd afstands- en contactonderwijs (‘Blended learning’)

Studievorm waarbij uiteenlopende vormen van leren worden gecom-

bineerd. Verwijst vaak meer in het bijzonder naar opleidingen waarin 

traditioneel contactonderwijs (in de vorm van workshops of seminars) 

wordt gecombineerd met afstandsonderwijs met behulp van online-

technologie (zoals internet, televisie, telefonische vergaderingen).

Hoger onderwijs 
Zie instellingen voor hoger onderwijs

Informeel leren 
Leren dat voortvloeit uit dagelijkse bezigheden in verband met werk, 

gezinsleven of vrijetijdsbesteding dat niet georganiseerd of 

gestructureerd is in termen van doelen, tijd of leerondersteuning; het 

kan vanuit het gezichtspunt van de leerling onbedoeld zijn.
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Instelling voor hoger onderwijs 
Elke soort instelling voor hoger onderwijs die, overeenkomstig het 

nationale recht of de nationale praktijk, opleidt voor erkende graden 

of andere erkende kwalificaties op tertiair niveau, ongeacht de naam 

die dergelijke instellingen dragen, of elke instelling die, overeen kom-

stig het nationale recht of de nationale praktijk, beroepsonderwijs of 

-opleidingen op tertiair niveau verzorgt.

Internationaal 

In verband met het Erasmus+-programma betrekking hebbend op 

een actie waarbij ten minste één programmaland en ten minste één 

partnerland betrokken zijn.

Job Shadowing (praktische leerervaring) 

Een verblijf van korte duur voor opleidingsdoeleinden bij een 

partnerorganisatie in een ander land, dat erin bestaat het dagelijks 

werk van praktijkmensen in de ontvangende organisatie te volgen, 

goede praktijken uit te wisselen, vaardigheden en kennis te verwerven 

en/of langdurige partnerschappen op te zetten via participatieve 

observatie.

KA 
Zie kernactie

Kernactie

Erasmus+ biedt drie kernacties aan, waarvan er twee door Epos 

worden beheerd. De derde wordt centraal door EACEA uitgevoerd. 

De door Epos beheerde kernacties, ook wel gedecentraliseerde acties 

genoemd, zijn georganiseerd per domein. Het domein wordt in de 

code aangeduid in het laatste cijfer.

KA1 of kernactie 1 is gericht op de mobiliteit door individuen. Wie die 

individuen zijn, verschilt van domein tot domein. 

Kernactie 2 of KA2 zijn strategische partnerschappen. Er zijn per 

definitie twee soorten per domein, namelijk gericht op uitwisseling 

van ervaring, en op innovatie. Daarenboven is er voor schoolonderwijs 

nog een derde soort partnerschappen die uitsluitend uit scholen 

bestaat. Dit type aanvraag is eenvoudiger en het budget beperkter.



Leermobiliteit 
Het zich fysiek naar een ander land dan het land van verblijf begeven 

om er te studeren, een opleiding te volgen of niet-formeel of 

informeel te leren; dit kan de vorm aannemen van een stage, 

leerwerkplaats, uitwisseling van jongeren, lesgeven of deelname aan 

een activiteit op het gebied van beroepsontwikkeling en het kan 

voorbereidende activiteiten zoals het leren van de taal van het 

gastland omvatten, alsook activiteiten inzake uitzenden, ontvangen 

en follow-up.

Leerresultaten 
Beschrijvingen van hetgeen een lerende weet, begrijpt en kan doen 

na de voltooiing van een leerproces; leerresultaten worden 

gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en competenties.

Niet-formeel leren 
Leren dat plaatsvindt door geplande activiteiten (in termen van 

leerdoelen en leertijd) met een bepaalde vorm van leerondersteuning, 

maar dat geen deel uitmaakt van het formele onderwijs- en 

opleidingsstelsel.

Ontvangende organisatie 
In het kader van sommige acties van het Erasmus+-programma (met 

name mobiliteitsacties), de deelnemende organisatie die een of meer 

deelnemers ontvangt en die een of meer activiteiten van een 

Erasmus+-project organiseert. 

Partner(organisatie) 
Een deelnemende organisatie die bij het project betrokken is, maar 

die niet de rol van aanvrager vervult.

Partnerlanden

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 de Europees uitgegeven Erasmus+ 

programmagids onder “Wie kan deelnemen aan het Erasmus+-

programma?”. 
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Partnerschap 
Een overeenkomst tussen een groep deelnemende organisaties in 

verscheidene programmalanden om gezamenlijke Europese 

activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te 

ontplooien of een formeel of informeel netwerk op een relevant 

terrein op te zetten, zoals gezamenlijke leerprojecten voor leerlingen 

en hun leerkrachten in de vorm van klassenuitwisseling en individuele 

langdurige mobiliteit, intensieve hogeronderwijsprogramma›s en 

samenwerking tussen regionale en lokale overheden ter bevordering 

van interregionale samenwerking, waaronder grensoverschrijdende 

samenwerking; om de kwaliteit van het partnerschap te verbeteren, 

kan de deelname worden uitgebreid tot instellingen en/of 

organisaties uit partnerlanden.

Personen met specifieke behoeften 
Mogelijke deelnemers die in een zodanige lichamelijke, geestelijke of 

gezondheidstoestand verkeren dat zij zonder extra financiële steun 

niet aan het project of de mobiliteitsactiviteit zouden kunnen 

deelnemen.

Programmalanden 
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 de 

Europees uitgegeven Erasmus+-programmagids onder ‘Wie kan 

deelnemen aan het Erasmus+-programma?’. 

Project 
Een samenhangende reeks activiteiten om vastgestelde 

doelstellingen en resultaten te verwezenlijken.

School 
Een instelling die algemeen, beroeps- of technisch onderwijs verzorgt 

op eender welk niveau van peuter- en kleuteronderwijs tot hoger 

secundair onderwijs. 

Schoolonderwijs 
Zie school



Sector 
De sector (ook wel domein genoemd) verwijst naar de 

onderwijssector van het project. Dat kan gaan om schoolonderwijs 

(basis- en secundair onderwijs), beroepsonderwijs en -opleiding, 

hoger onderwijs en volwasseneneducatie.

Stage

Een verblijf bij een onderneming of organisatie in een ander land met 

het doel specifieke competenties te verwerven waar de arbeidsmarkt 

om vraagt, werkervaring te verkrijgen en meer inzicht te krijgen in de 

economische en sociale achtergronden van het betrokken land.

Studiemobiliteit 
Een in het buitenland doorgebrachte studieperiode met het doel een 

volledige graad of certificaat te behalen in een of meer landen van 

bestemming.

Studieprogramma›s van één cyclus 
Geïntegreerde programma’s/programma’s van lange duur die uitzicht 

geven op een diploma van de eerste of tweede cyclus en in sommige 

landen nog steeds beter kunnen worden omschreven aan de hand van 

de duur in jaren dan aan de hand van studiepunten. In de meeste van 

deze landen vinden de programma›s buiten het Bolognaprogramma 

voor de eerste cyclus plaats op het gebied van geneeskunde, 

tandheelkunde, diergeneeskunde, verpleging en verloskunde en in de 

meeste gevallen neemt 1-8% van de studentenpopulatie eraan deel. 

Geïntegreerde programma›s die toegang geven tot een gereglemen-

teerd beroep hebben doorgaans een omvang van 300-360 ECTS-

studiepunten/vijf tot zes jaar, afhankelijk van het gereglementeerde 

beroep in kwestie.

Transnationaal 

Betrekking hebbend op een actie waarbij ten minste twee 

programmalanden betrokken zijn, tenzij anders aangegeven.

Uitzendende organisatie 
In het kader van sommige acties van het Erasmus+ programma (met 

name mobiliteitsacties) de deelnemende organisatie die een of meer 

deelnemers uitzendt voor een activiteit van een Erasmus+-project.
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Virtuele mobiliteit 
Een reeks door informatie- en communicatietechnologie 

ondersteunde activiteiten, waaronder e-learning, die gericht zijn op 

het opdoen of vergemakkelijken van ervaringen met internationale 

samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding of leren.

Volwasseneneducatie 
Alle vormen van niet-beroepsgericht onderwijs van formele, niet-

formele of informele aard voor volwassenen.

Voorbereidend bezoek 

Planningsbezoek aan het land van de ontvangende organisatie(s) 

voorafgaand aan jongerenuitwisselingen in mobiliteitsprojecten voor 

jongeren en ErasmusPro-activiteiten in mobiliteitsprojecten voor 

lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding. Het doel van het 

voorbereidende bezoek is activiteiten van hoge kwaliteit te 

waarborgen door administratieve regelingen te vergemakkelijken en 

voor te bereiden, vertrouwen en begrip op te bouwen en een solide 

partnerschap tussen de betrokken organisaties tot stand te brengen. 

Bij jongerenmobiliteitsprojecten kunnen deelnemende jongeren bij het 

bezoek worden betrokken om hen ten volle aan het projectontwerp te 

laten meewerken.
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Bijlage 2
Evenementen in 2019
JANUARI 2019

 08 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

 10 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

11  Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA1)

16  Europass Europass-Mobility training

FEBRUARI 2019

 11 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA2)

 12 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA2)

 15 Erasmus+ Schrijfsessie individuele leermobiliteit (KA2)

MAART 2019

 01 Erasmus+ Informatiesessie VET Mobility Charter

MEI 2019

 08 Erasmus+ Studiedag eTwinning en Future Classroom Lab   

   voor lerarenopleiders

 13 Euroguidance  Euroguidance en Europass studievoormiddag

  en Europass 

JUNI 2019

 06 Erasmus+ Nieuwe oproep individuele leermobiliteit (KA1)  

   in VET

 25 Erasmus+ Gratis workshop ‘mijn plan voor een duurzaam   

   internationaliseringsbeleid’ (volwasseneneducatie)

  

SEPTEMBER 2019

 17 Erasmus+ Kick-off meeting KA1 individuele leermobiliteit

 18 Erasmus+ Kick-off meeting KA1 individuele leermobiliteit

 20 Erasmus+ Inspiratiesessie Erasmus+ voor volwasseneneducatie

 24 Erasmus+ Inspiratiesessie internationalisering voor lagere scholen

 26 Europese Dag  Congres Europese Dag van de Talen 

  van de Talen 
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OKTOBER 2019

 02 Erasmus+ #Erasmusdays social media training

0 3 Erasmus+ Kick-off meeting KA2 Strategische Partnerschappen

0 4 EPALE EPALE World Teachers’ Day

 10-12 Erasmus+ #Erasmusdays

 11 Erasmus+ Grensverleggers

 16 Erasmus+ Inspiratiesessie internationalisering  

   voor lagere en secundaire scholen

 17 Europass Europass-Mobiliteit Training

 23 Erasmus+ Inspiratiesessie Erasmus+ voor volwasseneneducatie

NOVEMBER 2019

 05 Erasmus+ Informatiedagen Erasmus+ Kernactie 1 -  

   Oproepronde 2020

0 6 Erasmus+ Informatiedagen Erasmus+ Kernactie 1 -  

   Oproepronde 2020

0 7 eTwinning Inspiratiedag eTwinning

 08 Erasmus+ STEM-dag voor het secundair onderwijs

 13 Erasmus+ Infodag Internationale Dimensie in het  

   Hoger Onderwijs

 20-23 Erasmus+ Contactseminarie over partnerschappen  

   voor kleuter- en lagere scholen

 21 Europass Europass-Mobiliteit Training

 22 Euroguidance Euroguidance Studiedag ‘Naar het buitenland  

   (advies en begeleiding) en Guidance in Denmark’

 27 Erasmus+ Contactseminarie over actief burgerschap  

   in de volwasseneneducatie

DECEMBER 2019

 04 Euroguidance Euroguidance Nascholing

 04 Erasmus+ Informatiedagen Erasmus+Kernactie 2-  

   Oproepronde 2020

 05 Erasmus+ Informatiedagen Erasmus+Kernactie 2 -  

   Oproepronde 2020

10 Erasmus+ Erasmus+ beurs voor volwasseneneducatie
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Bijlage 3
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 kernac-

tie 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+-programmalanden 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 van wie de 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 aanvragen door charterhouders voorrang 

krijgen bij de financiering doordat de aanvraag zelf niet langer 

onderworpen is aan een kwaliteitscontrole.

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 project-

coördinator is.

In hoger onderwijs moeten deelnemende organisaties over een Eras-

mus Handvest voor Hoger Onderwijs beschikken om te kunnen deelne-

men. Wat dan als die organisaties zich aanbieden via een consortium. 
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In dat geval moet de projectleider van het consortium, net als bij 

beroepsonderwijs en -opleiding, een aanvraag voor zo’n handvest 

indienen. Wordt die aanvraag goedgekeurd, dan kan het consortium 

namens de deelnemende organisaties ook mobiliteiten aanvragen. In 

Vlaanderen is er één zo’n consortium actief dat pas afgestu deerde 

studenten de kans biedt om op buitenlandse stage te gaan.

De kernactie strategische partnerschappen (KA2) heeft inhoudelijke 

aanpassingen ondergaan en werd ook uitgebreid.

In 2014 werd gestart met een sectoroverschrijdende code, naast de 

sectorcodes. Die aparte code werd voor financieringsdoeleinden dan 

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

alweer afgevoerd.

In de onderstaande tabellen wordt de sectoroverschrijdende code 

niet opgenomen en de projecten zijn meteen toegevoegd aan de 

sector die de projecten financiert.

De sector schoolonderwijs heeft sinds de start van Erasmus+ een 

aanzienlijk aantal wijzigingen ondergaan. De schoolpartnerschappen, 

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 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 is en kan 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)

2019 41 71 21 27 22 20

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 sector 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 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 20% 35% 10% 13% 11% 10%

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)

2019 12  39 12 13 9

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)

2019 14% 46% 14% 15% 11%

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%

KA2 heeft sinds de start van Erasmus+ behoorlijk wat wijzigingen 

ondergaan. Zo was er in 2014 nog een vijfde groep (KA200), die mikte 

op sectoroverschrijdende samenwerking. Uiteindelijk moest zo’n 

project wel worden toegewezen aan de sector waar het project het 

meest bij aanleunde.

In 2015 werd schoolonderwijs opgesplitst in soorten partnerschappen, 

grosso modo strategische partnerschappen en partnerschappen 

uitsluitend gericht op partnerschappen (KA219). In 2018 werd die 

laatste omgeturnd tot KA229 samen met een aantal gewijzigde 

modaliteiten en doelstellingen.
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Instellingen hoger onderwijs dienen geen klassieke KA1-aanvraag in: 

alle instellingen moeten over een Europees Handvest voor Hoger 

Onderwijs beschikken om te kunnen deelnemen aan Erasmus+ los of 

het nu KA1 of KA2 betreft. 

Dat Handvest ontslaat hen wel van de verplichting om een 

gedetailleerde aanvraag voor mobiliteiten tussen Erasmus+-

programmalanden (KA103) in te dienen. 

Voor alle overige acties moeten zij wel een volledige aanvraag 

indienen. Indien het een consortium betreft, moet dat consortium via 

een aparte aanvraag eerst worden goedgekeurd vooraleer het 

toegang heeft tot KA103. 

Studentenmobiliteiten in KA103 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)

2019 1.977.995,00 4.909.175,00 2.258.351,00 7.663.997,00 519.764,00

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

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)

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)

2019 3.166.606,00 4.402.891,00 3.353.226,00 4.166.584,00 2.187.891,00

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

Beschikbare bedragen voor hoger onderwijs (euro)

Oproep-
jaar

Totale financiering (Europees en Vlaams)  
voor mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en 

-personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103)

Vlaamse financiering voor mobiliteiten voor  
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 

Erasmus+-programmalanden (KA103)

2019 16.309.705,62 2.038.751,25

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
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 37 66 21 27 22 15

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)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 90% 93% 100% 100% 100% 75%

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)

Partner-
schappen  

tussen scholen  
(KA219)

Partner-
schappen  

voor school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partner - 

s chappen in 
beroepsonder-
wijs en -oplei-

ding (KA202)

Strategische 
partner-

schappen in 
hoger onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2019 10 33 5 11 4

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)

Partner-
schappen  

tussen scholen  
(KA219)

Partner-
schappen  

voor school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partner-

schappen in 
beroepsonder-
wijs en -oplei-

ding (KA202)

Strategische 
partner-

schappen in 
hoger onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2019 83% 85% 42% 85% 44%

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)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 1.455.813,00 7.156.081,00 16.311.705,62 2.267.935,44 374.758,00

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)

2019 1.924.310,40 2.886.465,60 1.496.341,00 1.292.125,00 1.754.388,00

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)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 37 66 21 27 22 15

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)

2019 9 28 5 7 4

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)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 1.723.880,00 4.641.126,00 2.243.556,00 15.847.258,00 2.094.059,00 327.014,00

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)

2019 2.223.009,00 2.942.461,00 1.554.593,00 2.103.168,00 767.945,00

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)
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2019 118% 96% 97% 92% 87%

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)

2019 116% 102% 104% 163% 44%

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

2019 7 7 7 8 4 4

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

2019 16 18 12 10 6 4

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

2019 3 3 6 3 4 3

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 - Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel  
tussen Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2019 6 3 6 1 4 1

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 (exclusief KA103)?
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2019 1 4 2 0 0 8

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

2019 1 0 1 0 1 2

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

2019 2 3 1 1 1 1

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

2019 8 6 7 4 2 1

2018 5 1 3 2 2 1

KA2 – Partnerschappen voor schooluitwisseling (KA229) met Vlaamse coördinatoren
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2019 0 0 4 0 0 3

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

2019 0 0 0 1 1 2

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

2019 20% 22% 20% 14% 11% 12%

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%

2014-2019 23% 19% 26% 10% 11% 11%

KA2

2019 21% 17% 25% 11% 9% 17%

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%

2014-2019 21% 15% 23% 12% 12% 16%

KA1 & KA2 voor de 
periode 2014-2019 23% 18% 25% 10% 11% 13%

Procentueel aandeel van de provincie per call en per kernactie 
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Sector aantal mannen aantal vrouwen

Schoolonderwijs (KA101) 202 469

Beroepsonderwijs en  -opleiding (KA102 en KA116) 964 1.028

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden (KA103)

2.901 4.634

Volwasseneneducatie (KA104) 51 90

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
partnerlanden (KA107)

134 175

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers per sector in kernactie 1

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 161

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 503

Onderwijsopdrachten 7

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

Soort mobiliteit aantal

ErasmusPro – voorbereidende bezoeken 6

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 22

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 1.134

Opleiding van personeel in het buitenland 122

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 12

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland 605

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland 91

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

Feiten en cijfers voor gerealiseerde mobiliteiten in 2019
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Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 1.951

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 3.957

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 852

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 776

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden (KA103)

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 38

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 101

Onderwijsopdrachten 2

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1:  
Volwasseneneducatie (KA104)

Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden van en naar partnerlanden 6

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van en naar partnerlanden 139

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van en naar partnerlanden 78

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van en naar partnerlanden 88

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden en partnerlanden (KA107)
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Specifieke data KA1

Specifieke data voor het hoger onderwijs

Wanneer een academiejaar gevalideerd is, betekent dit dat alle 

projecten van dat jaar volledig zijn afgewerkt en de ontvangen data 

gecontroleerd en bijgestuurd werden waar nodig. Die data zijn 

definitief.

Een niet-gevalideerd academiejaar betekent dat alle projecten zijn 

afgewerkt, maar de gegevens zijn niet gecontroleerd op juistheid en 

volledigheid.

Een onvolledig academiejaar geeft aan dat een deel van de projecten 

zijn afgewerkt. De data in de tabel zijn onvolledig en slecht deels 

gecontroleerd.

Bij een lopend academiejaar is nog geen enkel project afgewerkt. De 

data in de tabel zijn onvolledig en niet gecontroleerd

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  
(gevalideerd)

5 821 4 069 1 752 4,6 3,5 34 34 131 131

2018-2019  
(onvolledig)

5 960 4 025 1 935 4,5 3,4 31 30 1 119 114 5

2019-2020  
(lopend)

5 597 3 802 1 795 4,5 3,2 9 5 4 36 26 10
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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)

Frankrijk 729 Nederland 271 Frankrijk 920

Spanje 714 Frankrijk 191 Spanje 890

Duitsland 341 Verenigd Koninkrijk 185 Duitsland 469

Italië 243 Spanje 176 Nederland 455

Verenigd Koninkrijk 203 Duitsland 128 Verenigd Koninkrijk 388

Nederland 184 Finland 63 Italië 302

Zweden 179 Italië 59 Finland 232

Finland 169 Portugal 57 Zweden 218

Portugal 151 Ierland 43 Portugal 208

Denemarken 146 Zweden 39 Denemarken 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)

Frankrijk 664 Nederland 241 Spanje 835

Spanje 657 Spanje 178 Frankrijk 821

Duitsland 365 Frankrijk 157 Duitsland 489

Italië 264 Verenigd Koninkrijk 153 Nederland 438

Verenigd Koninkrijk 239 Duitsland 124 Verenigd Koninkrijk 392

Zweden 218 Finland 70 Italië 312

Finland 209 Portugal 58 Finland 279

Nederland 197 Italië 48 Zweden 253

Portugal 179 Turkije 37 Portugal 237

Denemarken 154 Ierland 37 Denemarken 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)

Spanje 713 Nederland 315 Spanje 926

Frankrijk 655 Spanje 213 Frankrijk 841

Duitsland 364 Frankrijk 186 Nederland 535

Italië 268 Verenigd Koninkrijk 167 Duitsland 527

Verenigd Koninkrijk 251 Duitsland 163 Verenigd Koninkrijk 418

Finland 231 Italië 76 Italië 344

Nederland 220 Portugal 71 Finland 299

Zweden 196 Finland 68 Portugal 261

Portugal 190 Zweden 46 Zweden 242

Noorwegen 167 Tsjechië 40 Denemarken 194

2017-2018 (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)

Spanje 711 Nederland 382 Spanje 949

Frankrijk 675 Spanje 238 Frankrijk 831

Duitsland 319 Verenigd Koninkrijk 202 Nederland 584

Italië 308 Frankrijk 156 Verenigd Koninkrijk 502

Verenigd Koninkrijk 300 Duitsland 141 Duitsland 460

Finland 238 Italië 78 Italië 386

Nederland 202 Portugal 76 Finland 293

Portugal 200 Finland 55 Portugal 276

Zweden 189 Zweden 49 Zweden 238

Denemarken 153 Denemarken 47 Denemarken 200
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2018-2019 (onvolledig)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 697 Nederland 470 Spanje 913

Frankrijk 635 Spanje 216 Frankrijk 838

Italië 296 Verenigd Koninkrijk 207 Nederland 678

Duitsland 285 Frankrijk 203 Verenigd Koninkrijk 490

Verenigd Koninkrijk 283 Duitsland 167 Duitsland 452

Portugal 224 Portugal 88 Italië 371

Finland 213 Italië 75 Portugal 312

Zweden 210 Zweden 61 Zweden 271

Nederland 208 Finland 50 Finland 263

Noorwegen 178 Noorwegen 46 Noorwegen 224

2019-2020 (lopende)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 657 Nederland 463 Spanje 889

Frankrijk 544 Spanje 232 Frankrijk 744

Italië 307 Frankrijk 200 Nederland 634

Duitsland 276 Duitsland 176 Duitsland 452

Verenigd Koninkrijk 235 Verenigd Koninkrijk 145 Verenigd Koninkrijk 380

Finland 235 Portugal 77 Italië 347

Zweden 212 Zweden 67 Zweden 279

Portugal 197 Ierland 51 Finland 278

Nederland 171 Denemarken 43 Portugal 274

Denemarken 139 Finland 43 Denemarken 162
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Studenten - stage SMP 1.362,00 1.245,00 1.286,00 1.308,00 1.240,00 1.447,00

Studenten - studie SMS 1.521,00 1.507,00 1.427,00 1.462,00 1.370,00 1.644,00

Gemiddelde beurs



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 studenten naar programmalanden (top 10)

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
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2017-2018 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not further 
defined 856 Business and administration,  

not further defined 316

Law 372 Therapy and rehabilitation 128

Literature and linguistics 173 Medicine 123

Language acquisition 144 Nursing and midwifery 117

Marketing and advertising 123 Management and administration 95

Architecture and town planning 104 Medical diagnostic and treatment 
technology 66

Management and administration 102 Social work and counselling 51

Languages, not further defined 100 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 49

Economics 97 Travel, tourism and leisure 48

Psychology 91 Architecture and town planning 41

2018-2019 (onvolledig)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 818 Business and administration, not 

further defined 281

Law 347 Medicine 146

Literature and linguistics 176 Therapy and rehabilitation 139

Psychology 145 Management and administration 135

Management and administration 135 Medical diagnostic and treatment 
technology 83

Language acquisition 128 Nursing and midwifery 65

Marketing and advertising 120 Social work and counselling 65

Architecture and town planning 115 Architecture and town planning 62

Languages, not further defined 83 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 56

Teacher training with subject 
specialization 83 Travel, tourism and leisure 52

2019-2020 (lopend)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 699 Management and administration 247

Management and administration 237 Business and administration, not 
further defined 165

Law 168 Therapy and rehabilitation 141

Literature and linguistics 154 Medicine 104

Law, not elsewhere classified 150 Medical diagnostic and treatment 
technology 82

Psychology 132 Information and Communication Techno- 
 logies (ICTs), inter-disciplinary programmes 65

Language acquisition 116 Social work and counselling 57

Architecture and town planning 101 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 62

Languages, not further defined 83 Nursing and midwifery 49

Marketing and advertising 76 Hotel, restaurants and catering 44
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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

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

2017-2018 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 851

Italië 653

Nederland 612

Duitsland 544

Frankrijk 506

Finland 289

Verenigd Koninkrijk 255

Tsjechië 243

Polen 237

Turkije 227

2018-2019 (onvolledig)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 999

Italië 715

Nederland 645

Frankrijk 587

Duitsland 586

Polen 297

Verenigd Koninkrijk 273

Finland 272

Tsjechië 221

Portugal 219

2019-2020 (lopende)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 960

Duitsland 591

Italië 518

Nederland 409

Frankrijk 407

Polen 227

Oostenrijk 178

Turkije 175

Tsjechië 170

Finland 168

Land van oorsprong van de inkomende studenten uit programmalanden (top 10)
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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

Totaal 49

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

Totaal 36

2017-2018 (gevalideerd)

Bestemming Aantal

Rusland 6

Verenigde Staten 6

Oekraïne 4

Israël 4

Australië 4

Palestina 2

Japan 2

Bosnië-Herzegovina 2

Jordanië 2

Wit-Rusland 1

Canada 1

Totaal 34

Bestemming van de uitgaande studenten naar partnerlanden

Studentenmobiliteiten met partnerlanden (KA107)

Bij de start van de uitwisseling met partnerlanden (call 2015) tot en 

met het academiejaar 2017-2018 konden Vlaamse studenten enkel 

naar een partnerland gaan om er te studeren. Vanaf het academiejaar 

2018-2019 kunnen studenten ook stage lopen in een partnerland



2019-2020 (lopend)

Alle uitgaande studenten  
naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten  
STUDIE naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten
STAGE naar partnerlanden

Bestemming aantal Bestemming aantal Bestemming aantal

Oekraïne 2 Israël 2 Marokko 2

Marokko 2 Oekraïne 2 Rusland 1

Israël 2 Jordanië 1 Canada 1

Rusland 1

Canada 1

Jordanië 1

Totaal 9 Totaal 5 Totaal 4

2018-2019 (onvolledig)

Alle uitgaande studenten  
naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten  
STUDIE naar partnerlanden

Alle uitgaande studenten  
STAGE naar partnerlanden

Bestemming Aantal Bestemming Aantal Bestemming Aantal

Rusland 8 Rusland 8 Canada 1

Canada 5 Canada 4

Japan 3 Japan 3

Australië 3 Australië 3

Marokko 2 Marokko 2

Oekraïne 2 Oekraïne 2

Verenigde Staten 2 Verenigde Staten 2

Georgië 2 Georgië 2

Jordanië 2 Jordanië 2

China 1 China 1

Armenië 1 Armenië 1

Totaal 31 Totaal 30
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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

2017-2018 (gevalideerd)

Studiegebied Aantal

Languages, not further 
defined 5

Social work and counselling 4

Arts and humanities, 
inter-disciplinary 
programmes

2

Business and 
administration, not 
elsewhere classified

2

Nursing and midwifery 2

Electricity and energy 2

Education, not further defined 1

Education science 1

Software and applications 
development and analysis 1

Biological and related 
sciences, not further 
defined

1

Journalism and reporting 1

Psychology 1

Law 1

Arts, not further defined 1

Political sciences and civics 1

Environmental sciences 1

Social and behavioural 
sciences, not further 
defined

1

Health, not elsewhere 
classified 1

Sociology and cultural 
studies 1

History and archaeology 1

Teacher training with 
subject specialization 1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

Journalism and information, 
not elsewhere classified 1

Opleiding van de uitgaande studentenmobiliteiten naar partnerlanden (top 10)
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2018-2019 (onvolledig)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Social and behavioural 
sciences, not further defined 7

Languages, not further 
defined 5

Psychology 3

Electricity and energy 2

Business and 
administration, not further 
defined

2

Marketing and advertising 1

Law 1

Health, not further defined 1

Political sciences and civics 1

Literature and linguistics 1

Engineering and engineering 
trades, not further defined 1

Humanities (except 
languages), not further 
defined

1

Languages, not elsewhere 
classified 1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

Architecture and town 
planning 1

Journalism and reporting 1

2019-2020 (lopend)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Electronics and automation 2

Therapy and rehabilitation 2

Medical diagnostic and 
treatment technology 1

2018-2019 (onvolledig)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

2019-2020 (lopend)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Nursing and midwifery 2

Software and applications 
development and analysis 1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), 
not further defined

1
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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 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 21

Vietnam 15

Rusland 11

Palestina 10

Verenigde Staten 9

Chili 8

Israël 8

China 7

Jordanië 6

Marokko 5

Kazachstan 4

Bosnië-Herzegovina 4

Australië 3

Servië 3

Armenië 3

Wit-Rusland 3

Georgië 3

Tanzania 2

Japan 1

India 1

Cuba 1

Thailand 1

Nicaragua 1

Canada 1

TOTAAL 131

2016-2017 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 23

Rusland 14

Vietnam 14

Palestina 10

Verenigde Staten 10

Chili 8

Israël 8

China 7

Armenië 7

Jordanië 7

Bosnië-Herzegovina 5

Tunesië 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 studenten uit de partnerlanden



2018-2019 (onvolledig)

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 24 Oekraïne 24 Marokko 3

Marokko 18 Rusland 18 Canada 2

Rusland 18 Jordanië 16 TOTAAL 5

Jordanië 16 Marokko 15

China 10 China 10

Armenië 5 Armenië 5

Vietnam 4 Vietnam 4

Canada 3 Brazilië 3

Brazilië 3 Cuba 2

Tanzania 2 Tanzania 2

Bosnia & Herzegovina 2 Bosnia & Herzegovina 2

Bhutan 2  Bhutan 2

Cuba 2 Servië 2

Servië 2 Israël 1

Zuid-Afrika 1 Kazachstan 1

Verenigde Staten 1 Zuid-Afrika 1

Israël 1 Canada 1

Suriname 1 Verenigde Staten 1

Georgië 1 Suriname 1

Taiwan 1 Georgië 1

Kazachstan 1 Taiwan 1

Japan 1 Japan 1

TOTAAL 119 TOTAAL 114
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2019-2020 (lopende)

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 10 Oekraïne 10 Marokko 8

Marokko 8 Zuid-Afrika 3 Canada 2

Zuid-Afrika 3 Kazachstan 3

Kazachstan 3 Armenië 2

Canada 2 Jordanië 2

Jordanië 2 Rusland 2

Armenië 2 Brazilië 1

Rusland 2 Vietnam 1

Bosnia & Herzegovina 1 Bosnia-Herzegovina 1

Vietnam 1 Thailand 1

Thailand 1

Brazilië 1

TOTAAL 36 TOTAAL 26 TOTAAL 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgaand Studenten - stage     2.552,00 2.413,00

Studenten - studie  2.940,00 3.138,00 3.128,00 3.433,00 3.275,00

Inkomend Studenten - stage     2.997,00 2.088,00

Studenten - studie  4.410,00 4.583,00 4.079,00 4.704,00 4.229,00

Gemiddelde beurs



KA102

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

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2014  
(gevalideerd) 815 723 92 363 452 0 26,4 179 71 108 0

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 0 20 52 37 15 0

2016 
(gevalideerd)

974 898 76 400 574 0 25,9 103 63 40 0

2017  
(gevalideerd)

1250 1005 245 629 621 0 16,1 37 16 21 0

2018 
(onvolledig)

1127 859 268 492 634 1 15 86 48 38 0

2019 
(lopend)

820 680 140 411 409 0 10 32 18 14 0

Aantal VET-lerenden en -personeelsleden per oproepjaar met een onderscheid 
tussen gewone projecten (KA102) en projecten door charterhouders (KA116)

Specifieke data voor mobiliteitsprojecten in VET

Wanneer een oproepjaar gevalideerd is, betekent dit dat alle projec-

ten van dat jaar volledig zijn afgewerkt en de ontvangen data gecon-

troleerd en bijgestuurd werden waar nodig. Die data zijn definitief.

Een niet-gevalideerd oproepjaar betekent dat alle projecten zijn 

afgewerkt, maar de gegevens zijn niet gecontroleerd op juistheid en 

volledigheid.

Een onvolledig oproepjaar geeft aan dat een deel van de projecten 

zijn afgewerkt. De data in de tabel zijn onvolledig en slecht deels 

gecontroleerd.

Bij een lopend oproepjaar is nog geen enkel project afgewerkt. De 

data in de tabel zijn onvolledig en niet gecontroleerd.
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KA116

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

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2016 
(gevalideerd)

193 164 29 145 48 0 20,7 37 20 17 0

2017  
(gevalideerd)

530 476 54 313 217 0 16,6 71 22 49 0

2018 
(onvolledig)

834 464 370 409 425 0 19,4 40 10 30 0

2019 
(lopend)

437 363 74 204 233 0 9,8 47 15 32 0

VET KA1
(KA102 en 

KA116 
samen)

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

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2014  
(gevalideerd) 815 723 92 363 452 0 26,4 179 71 108 0

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 0 20 52 37 15 0

2016 
(gevalideerd)

1167 1062 105 545 622 0 25,0 140 83 57 0

2017  
(gevalideerd)

1780 1481 299 942 838 0 16,2 108 38 70 0

2018 
(onvolledig)

1961 1323 638 901 1059 0 16,9 126 58 68 0

2019 
(lopend)

1257 1043 214 615 642 0 9,9 79 33 46 0



KA
102

2014 
(gevalideerd)

2015 
(gevalideerd)

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(onvolledig)

2019 
(lopend)

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

1 FR 141 UK 188 UK 184 UK 356 UK 239 FR 140

2 UK 99 NL 108 FR 171 ES 136 ES 185 ES 135

3 ES 92 ES 96 NL 164 NL 119 FR 152 NL 112

4 PT 74 DE 88 FI 113 DE 101 NL 147 UK 63

5 IT 69 FR 61 ES 78 IT 92 IT 101 IT 49

6 MT 64 EL 56 DE 62 MT 83 FI 68 MT 43

7 NL 55 MT 49 PT 61 FR 70 SI 56 IE 39

8 FI 48 EE 45 IT 44 HU 68 DE 49 FI 39

9 SE 32 IT 44 DK 35 EL 61 EE 39 PT 34

10 DE 25 IS 30 RO 22 PT 53 IE 33 DE 30

KA
116

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(onvolledig)

2019 
(lopend)

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

1 PT 51 NL 93 ES 109 NL 79

2 ES 23 UK 79 FR 96 MT 67

3 SE 17 DE 56 FI 89 ES 56

4 EE 17 SE 41 IT 75 UK 39

5 UK 16 PT 40 UK 74 FI 33

6 HU 12 IT 29 NL 68 FR 30

7 FR 12 ES 25 MT 49 IS 24

8 AW 9 FR 25 PT 37 IT 23

9 AT 9 DK 22 SE 34 RO 19

10 DK 7 RO 22 DE 33 DE 18

Top 10 van de bestemmingen door VET-lerenden per oproepjaar met een onder scheid 
tussen gewone projecten (KA102) en projecten door charterhouders (KA116)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beschikbaar 80.000,00 102.650,00 105.600,00 103.900,00 103.600,00 103.600,00

Aanvraag Toegekend aan 
projecten 87.400,00 114.400,00 105.600,00 100.000,00 83.870,00 97.000,00

Aantal 
gefinancierde 
aanvragen

20 21 21 21 21 20

Aantal 
mobiliteiten studie 130 149 157 174 132 119

Aantal 
mobiliteiten stage 44 47 60 133 146 98

Eindrapport Ingezet door 
projecten 49.200,00 57.010,00 54.350,00 54.110,00 44.050,00

Aantal 
mobiliteiten studie 109 130 112 100 76

Aantal 
mobiliteiten stage 20 44 52 43 43

Erasmus Belgica

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 2019

Beschikbaar 19.500,00 11.950,00 9.000,00 10.700,00 10.150,00 8.700,00

Toegekend aan projecten 17.800,00 11.950,00 9.000,00 10.050,00 8.850,00 8.700,00

Ingezet door projecten 10.150,00 9.400,00 8.050,00 5.450,00 4.200,00 

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

Intercommunautaire stage voor leerkrachten in de geïntegreerde lerarenopleiding

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beschikbaar Niet 
beschikbaar 102.400,00 102.400,00 85.000,00 86.690,00 70.000,00

Toegekend aan projecten 26.830,00 54.490,00 83.450,00 69.760,00 82.440,00 57.590,00

Ingezet door projecten Niet 
beschikbaar 49.740,00 72.876,00 61.784,00 72.650,00

Buurklassen

Ministerieel besluit leermobiliteiten 2014-2019



Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten 164 164 113 113 113

Betoelaging 5.793.990,00 13.004.802,00 12.998.453,51 12.340.594,75

Deelnemers 10.914 10.914 7.660 7.949 7.692

Organisatie 347 347 267 267 267

2015 Projecten 183 183 140 140 139 1

Betoelaging 19.409.717,00 15.382.212,00 14.794.810,04 13.749.914,35 0,00

Deelnemers 12.812 12.812 8.496 8.114 8.444 6

Organisatie 324 324 249 249 248 1

2016 Projecten 172 172 128 127 125 1

Betoelaging 20.545.314,62 16.774.930,62 16.614.027,35 15.001.367,46 0,00

Deelnemers 13.187 13.187 9.671 9.852 9.424 15

Organisatie 413 413 316 315 307 2

2017 Projecten 190 190 156 156 151

Betoelaging 22.718.912,00 18.544.293,00 18.159.159,56 16.228.884,58

Deelnemers 13.521 13.521 10.881 10.864 10.211

Organisatie 408 408 343 343 332

KA1 - individuele mobiliteiten in het schoolonderwijs

Afgesloten projecten2

Deze rubriek bevat enkel data voor oproepjaren die volledig zijn 

afgesloten per 31/12/2019, d.w.z. alle projecten van de selectie zijn 

afgesloten, en de data zijn dus definitief. 

2 Bron: Dashboard Erasmus+ op 11 juni 2020 (ErasmusPlus.qvw) 
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 69 69 43 43 43

Betoelaging 922.642,00 501.339,00 500.974,00 452.733,00

Deelnemers 616 616 333 333 280

Organisatie 110 110 71 71 71

2015 Projecten 57 57 39 39 39

Betoelaging 1.230.725,00 566.125,00 562.615,00 531.525,00

Deelnemers 659 659 344 344 361

Organisatie 77 77 51 51 51

2016 Projecten 51 51 30 29 29

Betoelaging 1.243.816,00 664.000,00 661.090,00 618.245,00

Deelnemers 812 812 439 438 438

Organisatie 98 98 60 59 59

2017 Projecten 66 66 47 47 47

Betoelaging 2.162.325,00 1.499.119,00 1.499.119,00 1.400.674,00

Deelnemers 1.312 1.312 921 921 938

Organisatie 120 120 83 83 83

KA101 - individuele mobiliteiten in het schoolonderwijs

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten 37 37 30 30 30

Betoelaging 3.233.288,00 2.313.684,00 2.135.250,00 1.999.903,00

Deelnemers 1.342 1.342 1.093 1.007 998

Organisatie 159 159 139 139 139

2015 Projecten 45 45 37 37 37

Betoelaging 3.893.555,00 3.083.188,00 2.567.897,00 2.149.769,00

Deelnemers 1.811 1.811 1.351 1.214 1.142

Organisatie 146 146 129 129 129

2016 Projecten 55 55 44 44 42 1

Betoelaging 4.669.166,00 3.316.517,00 3.145.911,00 2.391.354,00 0,00

Deelnemers 2.044 2.044 1.517 1.446 1.210 15

Organisatie 201 201 162 162 154 2

2017 Projecten 46 46 39 39 37

Betoelaging 3.307.587,00 2.697.213,00 2.516.128,00 2.153.705,00

Deelnemers 1.850 1.850 1.445 1.358 1.218

Organisatie 156 156 137 137 129

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



Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2016 Projecten 6 6 6 6 6

Betoelaging 518.346,00 518.346,00 472.918,00 469.016,84

Deelnemers 280 280 280 260 267

Organisatie 39 39 39 39 39

2017 Projecten 15 15 15 15 15

Betoelaging 1.204.473,00 1.210.258,00 1.148.435,00 1.011.442,44

Deelnemers 662 662 662 636 599

Organisatie 66 66 66 66 66

KA116 - individuele mobiliteiten in het beroepsonderwijs en -opleiding (met charter)

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 25 25 25 25 25

Betoelaging 1.118.812,00 10.039.454,00 10.211.904,51 9.760.145,63

Deelnemers 8.607 8.607 6.127 6.502 6.312

Organisatie 25 25 25 25 25

2015 Projecten 24 24 24 24 24

Betoelaging 9.857.250,00 9.857.250,00 9.897.646,04 9.658.220,17

Deelnemers 9.053 9.053 6.234 5.983 6.423

Organisatie 24 24 24 24 24

2016 Projecten 25 25 25 25 25

Betoelaging 10.348.206,62 10.349.206,62 10.413.516,35 10.044.301,62

Deelnemers 8.903 8.903 6.813 7.079 6.963

Organisatie 25 25 25 25 25

2017 Projecten 25 25 25 25 25

Betoelaging 11.480.550,00 11.480.550,00 11.338.594,56 10.516.783,97

Deelnemers 8.245 8.245 7.308 7.401 7.030

Organisatie 25 25 25 25 25

KA103 – individuele mobiliteiten tussen programmalanden in het hoger onderwijs
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2015 Projecten 27 27 21 21 21

Betoelaging 3.869.575,00 1.573.942,00 1.464.945,00 1.146.390,00

Deelnemers 935 935 374 380 324

Organisatie 27 27 21 21 21

2016 Projecten 17 17 10 10 10

Betoelaging 3.354.074,00 1.645.406,00 1.639.137,00 1.236.924,00

Deelnemers 888 888 445 452 372

Organisatie 17 17 10 10 10

2017 Projecten 19 19 18 18 15

Betoelaging 3.902.462,00 1.471.693,00 1.471.423,00 983.334,17

Deelnemers 1.087 1.087 432 435 313

Organisatie 19 19 18 18 15

KA107 – individuele mobiliteiten met partnerlanden in het hoger onderwijs

KA104 – individuele mobiliteiten in volwasseneneducatie

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten 33 33 15 15 15

Betoelaging 519.248,00 150.325,00 150.325,00 127.813,12

Deelnemers 349 349 107 107 102

Organisatie 53 53 32 32 32

2015 Projecten 30 30 19 19 18 1

Betoelaging 558.612,00 301.707,00 301.707,00 264.010,18

Deelnemers 354 354 193 193 194 6

Organisatie 50 50 24 24 23 1

2016 Projecten 18 18 13 13 13

Betoelaging 411.706,00 281.455,00 281.455,00 241.526,00

Deelnemers 260 260 177 177 174

Organisatie 33 33 20 20 20

2017 Projecten 19 19 12 12 12

Betoelaging 661.515,00 185.460,00 185.460,00 162.945,00

Deelnemers 365 365 113 113 113

Organisatie 22 22 14 14 14



Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 14 14 3 3 3

Betoelaging 3.906.213,00 931.833,00 925.202,00 892.023,00

Deelnemers 0 0 576 558 0

Organisatie 100 100 28 28 28

KA200 – domeinoverschrijdende partnerschappen (enkel in het oproepjaar 2014)

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2015 Projecten 25 25 4 4 4

Betoelaging 3.157.716,00 580.180,00 580.180,00 537.113,00

Deelnemers 0 0 872 872 517

Organisatie 108 108 20 20 20

KA219 – partnerschappen uitsluitend bestaande uit scholen

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 59 59 8 8 8

Betoelaging 10.322.811,00 1.833.266,00 1.831.280,00 1.783.325,45

Deelnemers 0 0 1.937 1.944 1.853

Organisatie 294 294 46 46 46

2015 Projecten 19 19 4 4 4

Betoelaging 5.754.274,00 1.244.872,00 1.244.850,00 1.241.501,84

Deelnemers 0 0 1.069 1.062 1.077

Organisatie 143 143 33 33 33

2016 Projecten 17 17 5 5 5

Betoelaging 4.835.445,00 1.460.370,00 1.460.370,00 1.356.350,67

Deelnemers 0 0 1.327 1.327 1.378

Organisatie 114 114 32 32 32

KA201 – strategische partnerschappen in het schoolonderwijs  
(inclusief partnerschappen tussen scholen in 2014)
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KA203 – strategische partnerschappen in het hoger onderwijs

KA204 – strategische partnerschappen in volwasseneneducatie

KA202 – strategische partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding
Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 13 13 6 6 6

Betoelaging 3.236.399,00 1.559.514,00 1.541.964,00 1.526.586,09

Deelnemers 0 0 1.459 1.419 1.370

Organisatie 76 76 40 40 40

2015 Projecten 19 19 6 6 6

Betoelaging 4.487.657,00 1.554.142,00 1.554.142,00 1.454.799,73

Deelnemers 0 0 1.709 1.709 1.435

Organisatie 117 117 43 43 43

2016 Projecten 17 17 6 6 6

Betoelaging 4.030.075,00 1.272.643,00 1.272.643,00 1.227.389,40

Deelnemers 0 0 1.397 1.397 1.315

Organisatie 106 106 34 34 34

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 14 14 4 4 6

Betoelaging 2.561.782,00 767.387,00 767.387,00 749.034,89

Deelnemers 0 0 702 702 513

Organisatie 74 74 24 24 24

2015 Projecten 18 18 2 2 2

Betoelaging 4.166.506,75 573.456,00 573.456,00 573.456,00

Deelnemers 0 0 685 685 656

Organisatie 112 112 16 16 16

2016 Projecten 12 12 4 4 4

Betoelaging 2.664.936,00 859.508,00 859.328,00 840.731,98

Deelnemers 0 0 654 829 581

Organisatie 66 66 25 25 25

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt

2014 Projecten 15 15 1 1 1

Betoelaging 5.284.154,00 447.190,00 443.190,00 425.685,74

Deelnemers 0 0 400 400 332

Organisatie 134 134 4 4 4

2015 Projecten 21 21 2 2 2

Betoelaging 7.009.832,00 634.452,00 634.452,00 584.788,11

Deelnemers 0 0 314 314 168

Organisatie 158 158 8 8 8
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Action Type Activity (mob) Naar het VK Totaal uitgaand

KA101
School education 
staff mobility

Job Shadowing 37 431

Staff training abroad 41 323

Structured Courses/Training Events 170 1.521

Training/teaching assignments abroad 7 25

Totaal KA101 - School education staff mobility 255 2.300

KA102
VET learner and staff 
mobility

ErasmusPro - Mobility of VET learners (3 to 12 months)

Mobility of VET learners (2 weeks up to 3 months) 111 226

Staff training abroad 4 213

Training/teaching assignments abroad 15 193

VET learners traineeships in companies abroad 702 4.160

VET learners traineeships in vocational institutes abroad 190 654

Totaal KA102 - VET learner and staff mobility 1.022 5.446

KA103
Higher education 
student and staff 
mobility

Staff mobility for teaching between Programme Countries 163 4.139

Staff mobility for training between Programme Countries 247 2.704

Student mobility for studies between Programme Countries 1.643 23.373

Student mobility for traineeships between Programme 
Countries 1.003 8.789

Totaal KA103 - Higher education student and staff mobility 3.056 39.005

KA104
Adult education staff 
mobility

Job Shadowing 25 193

Staff training abroad 11 107

Structured Courses/Training Events 74 489

Training/teaching assignments abroad 10 46

Totaal KA104 - Adult education staff mobility 120 835

KA116
VET learner and staff 
mobility with VET 
mobility charter

Advance Planning Visit - Erasmus- PRO

ErasmusPro - Mobility of VET learners (3 to 12 months)

Mobility of VET learners (2 weeks up to 3 months) 14 130

Staff training abroad 10 114

Teaching/training assignments abroad

VET learners traineeships in companies abroad 96 668

VET learners traineeships in vocational institutes abroad 13

Totaal KA116 - VET learner and staff mobility with VET 
mobility charter 120 1.005

Naar het Verenigd Koninkrijk uit Vlaanderen en Brussel  
sinds de start van Erasmus+ in 2014

Brexit



217

Action Type Activity (mob) Naar het VK Totaal uitgaand

KA200
Strategic Partner-
ships addressing more 
than one field

Blended mobility of adult learners 2

Blended mobility of higher education students 1 30

Blended mobility of VET learners 2 15

Intensive Study Programmes for learners 22

Intensive Study Programmes for teaching staff 18

Short term exchanges of groups of pupils 16

Short-term joint staff training events 1 69

Totaal KA200 - Strategic Partnerships addressing more 
than one field 4 172

KA201
Strategic Partner-
ships for school 
education

Accompanying persons for short-term exchanges of groups 
of pupils 5 95

Blended mobility of higher education students 16

Blended mobility of school learners 8

Long-term study mobility of pupils 11

Long-term teaching assignments 2

Short-term exchanges of groups of pupils 29 680

Short-term joint staff training events 48 381

Totaal KA201 - Strategic Partnerships for school education 82 1.193

KA202
Strategic Partner-
ships for Vocational 
Education and 
Training

Accompanying persons for blended mobility of VET learners 1 3

Blended mobility of VET learners 32 315

Short-term joint staff training events 14 336

Totaal KA202 - Strategic Partnerships for Vocational 
Education and Training 47 654

KA203
Strategic Partner-
ships for higher 
education

Blended mobility of higher education students 11 238

Intensive programmes for learners 8 514

Intensive programmes for teaching staff 5 151

Invited teachers at higher education Intensive Study 
Programmes 5

Short-term joint staff training events 72

Totaal KA203 - Strategic Partnerships for higher education 24 980

KA204
Strategic Partner-
ships for adult 
education

Blended mobility of adult learners 3 128

Short-term joint staff training events 14 281

Totaal KA204 - Strategic Partnerships for adult education 17 409

KA219
Strategic Partner-
ships for Schools Only

Blended mobility of school learners 9 179

Long-term study mobility of pupils 7

Short-term exchanges of groups of pupils 12 1.632

Short-term joint staff training events 6 200

Totaal KA219 - Strategic Partnerships for Schools Only 27 2.018

Eindtotaal  4.774 54.017
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Action Type Activity (mob) Uit het VK Totaal inkomend

KA101
School education 
staff mobility

Job Shadowing 10 249

Staff training abroad 15 173

Structured Courses/Training Events 721

Training/teaching assignments abroad 44

Totaal KA101 - School education staff mobility 25 1.187

KA102
VET learner and staff 
mobility

ErasmusPro - Mobility of VET learners (3 to 12 months) 2

Mobility of VET learners (2 weeks up to 3 months) 125 383

Staff training abroad 19 862

Training/teaching assignments abroad 14 78

VET learners traineeships in companies abroad 182 3.162

VET learners traineeships in vocational institutes abroad 120 592

Totaal KA102 - VET learner and staff mobility 460 5.079

KA103
Higher education 
student and staff 
mobility

Staff mobility for teaching between Programme Countries 219 3.375

Staff mobility for training between Programme Countries 162 2.523

Student mobility for studies between Programme Countries 721 22.639

Student mobility for traineeships between Programme 
Countries

742 15.847

Totaal KA103 - Higher education student and staff mobility 1.844 44.384

KA104
Adult education staff 
mobility

Job Shadowing 1 112

Staff training abroad 86

Structured Courses/Training Events 4 289

Training/teaching assignments abroad 13

Totaal KA104 - Adult education staff mobility 5 500

KA116
VET learner and staff 
mobility with VET 
mobility charter

Advance Planning Visit - ErasmusPro 1

ErasmusPro - Mobility of VET learners (3 to 12 months) 7

Mobility of VET learners (2 weeks up to 3 months) 49

Staff training abroad 129

Teaching/training assignments abroad 11

VET learners traineeships in companies abroad 563

VET learners traineeships in vocational institutes abroad 23

Totaal KA116 - VET learner and staff mobility with VET 
mobility charter

783

KA200
Strategic 
Partnerships 
addressing more than 
one field

Blended mobility of higher education students 1 21

Blended mobility of VET learners 6 29

Intensive Study Programmes for teaching staff 18

Short term exchanges of groups of pupils 19

Short-term joint staff training events 1 58

Totaal KA200 - Strategic Partnerships addressing more 
than one field 

8 145

Uit het Verenigd Koninkrijk naar Vlaanderen en Brussel  
sinds de start van Erasmus+ in 2014



219

Action Type Activity (mob) Uit het VK Totaal inkomend

KA201
Strategic 
Partnerships for 
school education

Accompanying persons for short-term exchanges of groups 
of pupils

6 130

Blended mobility of higher education students 30

Blended mobility of school learners 74

Long-term study mobility of pupils 14

Long-term teaching assignments 1

Short-term exchanges of groups of pupils 34 722

Short-term joint staff training events 25 400

Totaal KA201 - Strategic Partnerships for school education 65 1.371

KA202
Strategic 
Partnerships for 
Vocational Education 
and Training

Accompanying persons for blended mobility of VET learners 1 7

Blended mobility of VET learners 21 288

Short-term joint staff training events 18 335

Totaal KA202 - Strategic Partnerships for Vocational 
Education and Training

40 630

KA203
Strategic 
Partnerships for 
higher education

Blended mobility of higher education students 2 174

Intensive programmes for learners 4 387

Intensive programmes for teaching staff 7 120

Short-term joint staff training events 4 72

Totaal KA203 - Strategic Partnerships for higher education 17 753

KA204
Strategic 
Partnerships for adult 
education

Blended mobility of adult learners 4 86

Short-term joint staff training events 4 384

Totaal KA204 - Strategic Partnerships for adult education 8 470

KA219
Strategic 
Partnerships for 
Schools Only

Blended mobility of school learners 10 174

Long-term study mobility of pupils 8

Short-term exchanges of groups of pupils 48 1.855

Short-term joint staff training events 2 183

Totaal KA219 - Strategic Partnerships for Schools Only 60 2.220

Eindtotaal  2.532 57.522



Soort en kernactie 2014 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal

Personeelsmobiliteiten in Schoolonderwijs (KA101) 18 13 9 13 4 57

Mobiliteiten door lerenden en personeel in  
Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102) 5 12 11 6 3 37

Mobiliteiten door lerenden en personeel in  
Beroepsonderwijs en -opleiding voor charterhouders (KA116) 1 7 2 10

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en  
-personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103) 2 1 1 1 5

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en  
-personeel tussen Erasmus+-partnerlanden (KA107) 4 1 5

Personeelsmobiliteiten in Volwasseneneducatie (KA104) 5 4 2 1 5 17

Sectoroverschrijdende strategische partnerschappen (KA200) 1 1

Strategische partnerschappen in schoolonderwijs (KA201) 1 2 1 4

Partnerschappen tussen scholen (KA219) 2 3 5

Strategische partnerschappen in beroepsonderwijs  
en -opleiding (KA202) 2 2 1 5

Strategische partnerschappen in volwasseneneducatie (KA204) 3 2 1 3 9

Eindtotaal 35 41 32 31 16 155

Aantallen per oproepjaar

Good practices 
Erasmus+ 

Een project wordt als good practice beschouwd wanneer het bij de 

beoordeling van het eindrapport een totaalscore behaalt van 

minstens 80% of indien de externe expert (enkel bij KA2) uitdrukkelijk 

aangeeft dat het project een good practice is.

Meer details over elke project staan op het Erasmus+ Project Results 

Platform (EPRP) via  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en. 
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Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Don't miss the digital train! Hartelust campus 

hhart
2014-1-BE02-
KA101-000012

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Van kwaliteit op school naar een lerende 
organisatie

Hoger Instituut voor 
Verpleegkunde Sint 
Elisabeth

2014-1-BE02-
KA101-000034

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Van hokjesdenken naar samenhokken? 
Het initialiseren en implementeren van 
teamteaching in de organisatie van 
school en team.

Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaartinstituut 
1

2014-1-BE02-
KA101-000035

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Innovatieve kwaliteitszorg als sleutel  
voor  
ons professionali seringsbeleid

Sint-Jozefsinstituut 
- ASO

2014-1-BE02-
KA101-000041

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Leerkrachten worden professionals Colomaplus 

bovenbouw2
2014-1-BE02-
KA101-000055

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Toerisme & horeca opleiding van morgen Provinciaal Instituut 

PIVA
2014-1-BE02-
KA101-000059

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) M-ICT Atheneum d'hek 

Landen
2014-1-BE02-
KA101-000066

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Buiten(landse)beentjes gezocht:  
HHH@the neighbours

Heilig-Hartinstituut 
Lyceum

2014-1-BE02-
KA101-000076

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Start to study Rozenberg S.O. 2014-1-BE02-

KA101-000093

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Hogere leerwinst in een positief anti-pest 
klimaat

Gesubsidieerde Vrije 
Basisschool Sint 
Jan

2014-1-BE02-
KA101-000132

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Het Sint-Lodewijkscollege ontwikkelen 
tot een professionele leerorganisatie

Sint-
Lodewijkscollege

2014-1-BE02-
KA101-000150

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Tools for teaching in the future

Sint-
Franciscusinstituut 
aso

2014-1-BE02-
KA101-000158

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Tools for  teaching in the future

Sint-
Franciscusinstituut 
bso/tso

2014-1-BE02-
KA101-000159

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Verbeteren van de kwaliteitszorg op 
school in een internationale context door 
het verder uitbouwen van een 
managementplan.

Petrus & Paulus 
campus west Vrij 
Technisch Instituut

2014-1-BE02-
KA101-000170

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Krachtige leeromgevingen in een school 
voor technisch, beroeps- en 
kunstonderwijs

Technisch Instituut 
Heilige Familie

2014-1-BE02-
KA101-000176

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

A school where teachers don't learn  
(a language) isn't a school

KORH - Basisschool 
Scharrel

2014-1-BE02-
KA101-000197

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) On a European educational journey! GBS De Bosmier 2014-1-BE02-

KA101-000201

2014 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) SIGO! goes further in the future! GO! middenschool 

Sigo Lennik
2014-1-BE02-
KA101-000825

Schoolonderwijs
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Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2014
Strategische 
partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA201)

To LINk Practitioner Inquiry via 
professional Learning Communities with 
results of Academic Research, in order to 
support teachers and schools in teaching 
Evidence based.

vzw nascholing in 
het katholiek 
onderwijs

2014-1-BE02-
KA201-000432

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Teacher Development - Oxford Teachers' 
Academy Summer School Heilig-Hartcollege 2015-1-BE02-

KA101-012060

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Life Long Learning through an Authentic 
Portfolio for English

Gemeentelijke 
Ziekenhuisschool

2015-1-BE02-
KA101-012103

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Making a better school by European 
creativity

Vrije Basisschool - 
Onze-Lieve-
Vrouwecollege

2015-1-BE02-
KA101-012105

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Nature@work - Bioplastics - New 
Research and Learning Methods

Bernardusscholen 2 
(37887)

2015-1-BE02-
KA101-012133

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

"Geen slapende honden wakker maken... 
of juist wel?" 

Seks en relaties in het curriculum van het 
bijzonder onderwijs

GO! school voor 
buitengewoon 
secundair onderwijs 
Heemschool 2

2015-1-BE02-
KA101-012139

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) SIGO! goes further in the future GO! middenschool 

Sigo Lennik
2015-1-BE02-
KA101-012142

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) STEM een leerpad naar de toekomst Don Boscocollege 

Kortrijk
2015-1-BE02-
KA101-012168

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Een optimaal leerklimaat, een optimaal 
leefklimaat: de school als bedding voor 
een optimale ontwikkeling. Kunnen we 
pijlers en methodieken vanuit het Finse 
model bij ons implementeren en/of 
verstevigen?

Vrije Rudolf 
Steinerschool Gent

2015-1-BE02-
KA101-012173

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

WATERSPORTS: A NEW EUROPEAN 
ADVENTURE: Watersports in the 
European educational system

GO! atheneum 
Maerlant 
Blankenberge

2015-1-BE02-
KA101-012208

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Formacom Plus - nascholingsproject 
leerkrachten Frans SO

Belgische Vereniging 
Leraren Frans vzw 
- Vlaamse 
Gemeenschap

2015-1-BE02-
KA101-012211

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) What's on my students mind? Centrum Deeltijds 

Onderwijs
2015-1-BE02-
KA101-012225

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) CLIL implemetatie Sint-

Romboutscollege
2015-1-BE02-
KA101-012235

2015 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

ICT-creativiteit integreren op school / 
Integration of ICT creativity @ school

Scholengroep 
Brussel

2015-1-BE02-
KA101-012246

2015
Strategische 
partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA201)

Developing a learning line on GIScience in 
education

Sint-
Lodewijkscollege

2015-1-BE02-
KA201-012306

2015
Strategische 
partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA201)

TACCLE3 - Coding
Het 
Gemeenschaps-
Onderwijs

2015-1-BE02-
KA201-012307



Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2015 Partnerschappen tussen 
scholen (KA219) English through entrepreneurship GO! atheneum 

Irishof Kapellen
2015-1-BE02-
KA219-012293

2015 Partnerschappen tussen 
scholen (KA219) On a journey with the ARTist GBS De Bosmier 2015-1-BE02-

KA219-012348

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

"Bouwen aan de Europese school van 
morgen!"

Gemeentelijke 
Lagere School 
Vichte-Ingooigem

2016-1-BE02-
KA101-017193

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) STEM bij jonge kinderen. GO! basisschool De 

Springplank Brugge
2016-1-BE02-
KA101-017205

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Assessment for learning

Immaculata 
Instituut OZCS 
Midden Kempen

2016-1-BE02-
KA101-017211

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) De lat hoog voor ELK talent. vzw College-O.-L.-

Vrouw-ten-Doorn
2016-1-BE02-
KA101-017220

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Samen sterk in de klas Vrije Lagere School 

Westdiep
2016-1-BE02-
KA101-017245

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Zelfstandig functionerende leerlingen in 
een flexibele en diverse 
onderwijsomgeving

vzw KBS (katholieke 
basisscholen 
Schoten)

2016-1-BE02-
KA101-017263

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Staff mobility Europe 2016-2018 GO! middenschool 

Geel
2016-1-BE02-
KA101-017274

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Optimaliseren van orthodidactische en 
orthopedagogische vaardigheden bij het 
team

GO! basisschool 
voor buitengewoon 
onderwijs - De 
Eekhoorn wemmel

2016-1-BE02-
KA101-017298

2016 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) 3(Inclusion)³= MUST³ GO! scholengroep 

Meetjesland
2016-1-BE02-
KA101-017301

2016
Strategische 
partnerschappen in 
schoolonderwijs (KA201)

STEM4MATH
Katholieke 
Hogeschool Vives 
Zuid

2016-1-BE02-
KA201-017323

2016 Partnerschappen tussen 
scholen (KA219)

Europe In Change: STEAMing ahead 
towards our future

Vrij Technisch 
Instituut Veurne

2016-1-BE02-
KA219-017318

2016 Partnerschappen tussen 
scholen (KA219)

Motivation² + Talent = Success (an 
answer to diversity in education)

Gulden sporen-
college 2

2016-1-BE02-
KA219-017349

2016 Partnerschappen tussen 
scholen (KA219)

Moby Click, mobile solutions for school 
education and inclusion of secondary 
learners

Katholiek 
scholencentrum 
JOMA

2016-1-BE02-
KA219-017391

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) samenwerkend leiderschap voor leren

vzw Katholiek 
Onderwijs 
Vlaanderen

2017-1-BE02-
KA101-034513

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Levenslang leren: Verbeteren 
onderwijskwaliteit Engels door 
professionalisering - Advanced Language 
and Methodology.

Gemeentelijke 
Ziekenhuisschool

2017-1-BE02-
KA101-034579

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Health at school in a framework of 
lifelong learning

GO! Scholengroep 
Brussel

2017-1-BE02-
KA101-034615
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Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) ICT-creativiteit integreren op school II GO! Scholengroep 

Brussel
2017-1-BE02-
KA101-034625

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) UNESCO

GO! basisschool 
Unescoschool 
Koekelberg

2017-1-BE02-
KA101-034654

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Early European job orientation GO! basisschool Het 

Molenschip Evergem
2017-1-BE02-
KA101-034661

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Cre@te!T GO! Koninklijk 

Lyceum Antwerpen
2017-1-BE02-
KA101-034667

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Creativiteit in wetenschapsonderwijs bij 
jonge kinderen (CEYS)

Vrije Kleuterschool 
De Kleuterkouter

2017-1-BE02-
KA101-034673

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Creativiteit in wetenschapsonderwijs bij 
jonge kinderen (CEYS)

Vrije basisschool 
Belzele

2017-1-BE02-
KA101-034675

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Interne Kwaliteitszorg bij Stage en 
Opleiding

Instituut voor 
Katholiek Secundair 
Onderwijs

2017-1-BE02-
KA101-034681

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Development of a professional learning 
community

Sint-
Lodewijkscollege

2017-1-BE02-
KA101-034684

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) It takes a Community to raise a Child

GO! freinetschool 
De Tandem Sint-
Kruis

2017-1-BE02-
KA101-034705

2017 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Wetenschappen en creativiteit voor jonge 
kinderen BS De Springplank 2017-1-BE02-

KA101-034706

2018 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Work together to implement a European 
STE(A)M project in Freinet education

Vrije Basischool-
Freinetschool De 
Vier Tuinen

2018-1-BE02-
KA101-046640

2018 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) CLIL leveraging language proficiency Heilig Graf 031492 2018-1-BE02-

KA101-046748

2018 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101) Present-day learning KSOM 3 2018-1-BE02-

KA101-046764

2018 Personeelsmobiliteiten in 
Schoolonderwijs (KA101)

Enhancing Technological Innovation & 
Sustainability through Aquaculture, in 
secondary VET agricultural education  
(ETISA)

Provinciaal 
Technisch Instituut

2018-1-BE02-
KA101-046811



Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2014
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Competentiegerichte stages in London 

GO! technisch 
atheneum 
Ensorinstituut 
Oostende

2014-1-BE02-
KA102-000026

2014
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

SUI ABROAD: Sterk in Leren 
Ondernemen! 

Sint-Ursula-
instituut

2014-1-BE02-
KA102-000068

2014
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Melle-Melle
Sint-
Franciscusinstituut 
bso/tso

2014-1-BE02-
KA102-000104

2014
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Kwali-tijd - quality time Margareta-Maria-
Instituut

2014-1-BE02-
KA102-000109

2014
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Technical and vocational students 
pushing their boundaries by learning new 
skills in Spain and Portugal

Technisch Heilig-
Hartinstituut

2014-1-BE02-
KA102-000149

2014
Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Nutrition for elderly: Crossectoral 
approach for training and coaching

Katholieke 
Hogeschool Vives 
Zuid

2014-1-BE02-
KA202-000431

2014
Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Leonardo Guitar Research Project
Centrum voor 
Muziek instrumen-
ten bouw

2014-1-BE02-
KA202-000444

2015
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

VTI2 On European Internship VTI2 Waregem 2015-1-BE02-
KA102-012070

2015
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Campus Russelberg over de grenzen 
heen!

GO! atheneum 
Russelberg 
Tessenderlo

2015-1-BE02-
KA102-012081

2015
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Op stage in Berlijn, het mekka van de 
Duitse media

Technisch Heilig-
Hartinstituut

2015-1-BE02-
KA102-012092

2015
Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Print Practice Italy Vrij Instituut Voor 
Secundair Onderwijs

2015-1-BE02-
KA102-012101

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Leerlingen, leerkrachten en directie op 
internationale ontdekkingstocht PISO 2015-1-BE02-

KA102-012113

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

VTI On European Internship VTI Waregem 2015-1-BE02-
KA102-012118

Beroepsonderwijs en -opleiding
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Oproep-
jaar

Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Techniciteit Actualiseren via Stages voor 
Trainers

Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling 
en Beroepsopleiding

2015-1-BE02-
KA102-012152

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Training and Development Sint-
Lambertusinstituut

2015-1-BE02-
KA102-012156

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Biotechnologie in Praag Bernardusscholen 5 2015-1-BE02-
KA102-012160

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

CLW ... We Care, aLways and everyWhere! Centrum leren en 
werken, Gent

2015-1-BE02-
KA102-012182

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Europese springplank naar een 
(internationale) tewerkstelling

Provinciaal Handels- 
en Taalinstituut Gent

2015-1-BE02-
KA102-012206

2015

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Training In Progress 2 Katholiek Onderwijs 
Geel-Kasterlee

2015-1-BE02-
KA102-012210

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Buitenlandse toerismestage: opleiding 
tot animator of reisleider op bestemming Sint-Jozefsinstituut 2016-1-BE02-

KA102-017141

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Keep on moving! Margareta-Maria-
Instituut TSO-BSO

2016-1-BE02-
KA102-017171

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

The Big European Experience Vrij Instituut voor 
Secundair Onderwijs

2016-1-BE02-
KA102-017202

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

SAL Sint-
Lambertusinstituut

2016-1-BE02-
KA102-017216

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Melle-Melle
Sint-
Franciscusinstituut 
bso/tso

2016-1-BE02-
KA102-017250

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

'Werkplek-leren in Finland' Technisch Instituut 
Sint-Lodewijk

2016-1-BE02-
KA102-017262



Oproep-
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Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
organisatie

Projectcode

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Stageprojecten Vesalius 20162017

GO! technisch 
atheneum 
Vesaliusinstituut 
Oostende

2016-1-BE02-
KA102-017265

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

CLW... We Care, aLways and everyWhere. 
Leren werken werkt! 

Centrum leren en 
werken, Gent

2016-1-BE02-
KA102-017269

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

WERKEN zonder GRENZEN Broeders 
Hiëronymieten3

2016-1-BE02-
KA102-017278

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Internationale stages in Spanje, Portugal 
en Hongarije

Technisch Heilig-
Hartinstituut

2016-1-BE02-
KA116-017266

2016

Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Health, Safety and Environment Training 
curriculum development for joining 
technologies

Vervolmakings-
centrum voor lassers

2016-1-BE02-
KA202-017322

2016

Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Strengthening capacities for caregivers 
to choose a valid lifting technique at 
daily practice

Katholieke 
Hogeschool Vives 
Noord

2016-1-BE02-
KA202-017345

2016

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Werkplekleren binnen een Europese 
context: een eerste stap naar een 
succesvolle toekomst!

Provinciaal Handels- 
en Taalinstituut Gent

2016-2-BE02-
KA102-034506

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Internships in another European country Hast Katholiek 
Onderwijs Hasselt

2017-1-BE02-
KA102-034531

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Stageprojecten Vesalius UTV 20172018

GO! technisch 
atheneum 
Vesaliusinstituut 
Oostende

2017-1-BE02-
KA102-034551

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Vocational Training Abroad De Wijzer
GO! Campus Genk 
Technisch Atheneum 
De Wijzer

2017-1-BE02-
KA102-034559

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Kapper van de 21e eeuw Kouter Kortrijk BuSo 2017-1-BE02-
KA102-034586

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Print Practice Budapest /Print Practice 
Berlin

Vrij Instituut Voor 
Secundair Onderwijs

2017-1-BE02-
KA102-034650
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2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

GO! Technisch Atheneum Jette in Passo 
Tonale

GO! Technisch 
Atheneum Jette

2017-1-BE02-
KA102-034678

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

VTI Challenge in European Industry Vrij Technisch 
Instituut

2017-1-BE02-
KA116-034508

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

VTI2 Challenge in European Industry Vrij Technisch 
Instituut 2

2017-1-BE02-
KA116-034509

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Training in Progress 3.0 Katholiek Onderwijs 
Geel-Kasterlee

2017-1-BE02-
KA116-034553

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Pushing the boundaries and exploring 
new possibilities in world cities London 
and Berlin

Technisch Heilig-
Hartinstituut

2017-1-BE02-
KA116-034554

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Prosperous landscaping and farming in 
Europe 

Vrij Land- en 
Tuinbouwinstituut

2017-1-BE02-
KA116-034594

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

PITO moves its boundaries
Provinciaal Instituut 
voor Technisch 
Onderwijs

2017-1-BE02-
KA116-034671

2017

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Look over the border Margareta-Maria-
Instituut TSO-BSO

2017-2-BE02-
KA116-046614

2018

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Expanding Technical European 
Knowledge

Gesubsidieerd 
Technisch Instituut

2018-1-BE02-
KA102-046645

2018

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Internships Vesalius planned in 20182019

GO! technisch 
atheneum 
Vesaliusinstituut 
Oostende

2018-1-BE02-
KA102-046704

2018

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

CLW ... We Care, aLways and everyWhere!

Autonoom Centrum 
voor Deeltijds 
Beroepssecundair 
Onderwijs

2018-1-BE02-
KA102-046795



Oproep-
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Sector en kernactie Projecttitel Coördinerende 
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2018

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

SUI Abroad - Join us in learning! Sint-Ursula-
instituut

2018-1-BE02-
KA116-046706

2018

Mobiliteiten door lerenden 
en personeel in 
Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders (KA116)

Wings II
Vrij Agro- en 
Biotechnisch 
Instituut

2018-1-BE02-
KA116-046784

2018

Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Workplace learning: what can we learn 
from each other

vzw Katholiek 
Onderwijs 
Vlaanderen

2018-1-BE02-
KA202-046830
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2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-programmalanden (KA103)

Hogeschool 
West-
Vlaanderen 
Howest

2015-1-BE02-
KA103-012085

2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-programmalanden (KA103)

Thomas More 
Mechelen-
Antwerpen

2015-1-BE02-
KA103-012087

2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Artesis  Plantijn 
Hogeschool 
Antwerpen

2015-1-BE02-
KA107-012205

2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Vrije 
Universiteit 
Brussel

2015-1-BE02-
KA107-012238

2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Hogeschool 
West-
Vlaanderen 
Howest

2015-1-BE02-
KA107-012239

2015 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Vrije 
Universiteit 
Brussel

2015-2-BE02-
KA107-017134

2016 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-programmalanden (KA103)

Hogere 
Zeevaartschool 
Antwerpen

2016-1-BE02-
KA103-017140

2016 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

Hogeschool 
West-
Vlaanderen 
Howest

2016-1-BE02-
KA107-017285

2017 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-programmalanden (KA103)

Vlaamse 
Universiteiten 
En Hogescholen 
Raad

2017-1-BE02-
KA103-034537

2018 Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 
Erasmus+-programmalanden (KA103)

Hogeschool 
West-
Vlaanderen 
Howest

2018-1-BE02-
KA103-046627

Hoger onderwijs
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Projectcode

2014
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Perspectieven voor didactische 
vernieuwing

Het Perspectief 
Provinciaal Centrum 
voor Volwassenen-
onderwijs

2014-1-BE02-
KA104-000014

2014
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Geletterdheid+
Vlaams Onder-
steunings centrum 
Voor H

2014-1-BE02-
KA104-000046

2014
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Een performante digitale leeromgeving 
professioneel uitbouwen

CVO Kortrijk Menen 
Tielt

2014-1-BE02-
KA104-000069

2014
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

New technologies and ICT in museums mu-zee-um vzw 2014-1-BE02-
KA104-000133

2014
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Professionalisering van het team Ethisch Vegetarisch 
Alternatief

2014-1-BE02-
KA104-000181

2014
Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

Action plan for validation and non-
formal adult education

European 
Association for the 
Education of Adults

2014-1-BE02-
KA204-000426

2014
Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

LIFE, ALL IN: Connecting formal and 
informal learning to enhance social 
inclusion

CVO Antwerpen 2014-1-BE02-
KA204-000427

2014
Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

Adult educational guidance and 
information service

Huis Van Het Leren 
West-Vlaanderen 
vzw

2014-1-BE02-
KA204-000478

2015
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Developping and Sharing Strength

Volwassenenonder-
wijs Talen & Informa-
tica van de Kamer 
Voor Handel en 
Nijverheid van 
Brussel

2015-1-BE02-
KA104-012077

2015
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Perspectieven op feedback in functie 
van didactische innovatie

Het Perspectief 
Provinciaal Centrum 
voor Volwas sen en-
onder wijs

2015-1-BE02-
KA104-012093

2015
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Sociale inclusie van de cursisten 
bevorderen door cultuur en taal creatief 
in hun leefwereld te integreren

CVO ISBO 2015-1-BE02-
KA104-012161

2015
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Let’s make our school more international: 
European Project Planning, Design, 
Management and Funding under 
Erasmus+

Centrum voor 
Vol was sen en onder-
wijs Strom-
beek-Grimbergen

2015-1-BE02-
KA104-012184

2015

Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

European Mentoring In Social Care

European Asso-
ciation of Service 
Providers for Persons 
with Disabilities

2015-1-BE02-
KA204-012282

2015
Strategische partner-
schappen in volwasse-
neneducatie (KA204)

Teaching coding and mobile devices in 
telecentres

Telecentre-Europe 
Aisbl

2015-1-BE02-
KA204-012356

Volwasseneneducatie
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2016
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Future Forms: een school voor de 
toekomst.

Centrum voor 
volwassenen 
Onderwijs Brussels 
Education Center

2016-1-BE02-
KA104-017148

2016
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Let's motivate! CVO Antwerpen 2016-1-BE02-
KA104-017261

2016

Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

The Future Teacher 3.0 as a bridge to  
accessible and customised adult 
education

Provinciaal 
Onderwijs 
Vlaanderen 
Pedagogische 
Ondersteuning

2016-1-BE02-
KA204-017362

2017
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Anders leren en lesgeven in het 
volwassenen onderwijs

Centrum voor 
Volwassenenonder-
wijs Sint-Godelieve

2017-1-BE02-
KA104-034550

2017

Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

Prisoners' Active Citizenship De Rode Antraciet 
vzw

2017-1-BE02-
KA204-034741

2017

Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

Personal narratives made by low skilled 
adults learner to illustrate European 
Human Rights Charter

Media Actie 
Kuregem Stad

2017-1-BE02-
KA204-034759

2017

Strategische 
partnerschappen in 
volwasseneneducatie 
(KA204)

Recognition, Training and Validation of 
soft skills for employability of vulnerable 
groups

Centrum voor 
Volwassenenonder-
wijs Qrios

2017-1-BE02-
KA204-034799

2018
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Sharing Skills
Centrum voor 
Volwassenenonder-
wijs BVS

2018-1-BE02-
KA104-046636

2018
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Parent engagement 2.0: involving 
vulnerable parents

VCOV vzw (Vlaamse 
con fe de ratie van 
ouders en ouderver-
enigingen)

2018-1-BE02-
KA104-046650

2018
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Resourcing 'Facilitating for Inclusion' LABO vzw 2018-1-BE02-
KA104-046675

2018
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Diverse groups, diverse approaches

Centrum voor 
Volwas sen en onder-
wijs Kisp - VTH 
Aalst

2018-1-BE02-
KA104-046681

2018
Personeelsmobiliteiten in 
Volwasseneneducatie 
(KA104)

Advanced Trainings in Bibliodrama and 
related methods Het Leerke 2018-1-BE02-

KA104-046721
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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

 https://www.epos-vlaanderen.be

  @EPOSvzw

 @eposvzw

 @eposvzw

eTWINNING

 etwinning@epos-vlaanderen.be 

 https://www.etwinning.be

  @eTwinning_be

 @etwinning.be

 eTwinningvlaanderen
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EPALE

 karine.nicolay@epos-vlaanderen.be

 https://epale.ec.europa.eu/nl

  @EPALE_FL

 @EPALE.VLAANDEREN.BE 

EUROGUIDANCE

 joke.verlinden@epos-vlaanderen.be

 https://www.euroguidance-vlaanderen.be

  @EuroguidanceFL

  https://www.pinterest.com/euroguidancefl

EUROPASS

 europass@vdab.be

 https://europass-vlaanderen.be

 www.facebook.com/EuropassVlaanderen

Mobiliteitstool   

https://www.europassmobiliteit.be

Europass-CV   

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
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