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Mobiliteit van studenten en personeel 
in het hoger onderwijs
Erasmus+ stimuleert mobiliteit van studenten en personeelsleden 
in het hoger onderwijs om hun kennis en vaardigheden te 
vergroten. Studenten kunnen in het buitenland gaan studeren 
en stage lopen. Personeel van instellingen voor hoger 
onderwijs kunnen naar een ander land in het kader van hun 
professionalisering en/of onderwijsopdracht. Dit kan zowel 
binnen Europa (de “programmalanden”) als buiten Europa 
(de “partnerlanden”).

Tijdens hun studie kunnen studenten per cyclus maximum 
12 maanden naar het buitenland. Dit kan uitsluitend voor studie 
(minimum 3 maanden aaneensluitend) of voor stage (minimum 
2 maanden aaneensluitend) zijn, maar ook de combinatie van 
studie en stage is mogelijk. Studeren kan enkel in een andere 
universiteit of hogeschool waarmee de Vlaamse instelling 
waar de student ingeschreven is, een samenwerkingsakkoord 
heeft afgesloten. Stage lopen kan bij elke organisatie die de 
student (of de pas afgestudeerde) een relevante werkervaring 
kan aanbieden.

Erasmus+ biedt alle personeelsleden van universiteiten 
en hogescholen de mogelijkheid om in het buitenland hun 
(academische) kennis te vergroten. Daarnaast kunnen zij hun 
persoonlijke en vakspecifieke competenties verder ontwikkelen 
of zich verdiepen in de werkwijze die gangbaar is in andere 
instellingen voor hoger onderwijs. Personeelsleden van een 
Vlaamse instelling kunnen ook een bijdrage leveren aan de 
academische en organisatorische ontwikkeling van instellingen 
voor hoger onderwijs in de partnerlanden (buiten Europa). 

Het onderwijzend personeel kan ook belast worden met een 
onderwijsopdracht bij een buitenlandse partnerinstelling, zowel 
binnen als buiten Europa. Personeelsmobiliteit draagt in grote 
mate bij tot de modernisering en internationalisering van het 
hoger onderwijs.

Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen die aan Erasmus+ 
deelnemen zijn houder van het “Europees Charter voor Hoger 
Onderwijs”. Dit charter garandeert dat de instelling voldoet aan 
alle kwaliteitsprincipes die het Erasmus+ programma vooropstelt. 
Het geeft de universiteiten en hogescholen ook een trekkingsrecht 
voor het opzetten van mobiliteitsactiviteiten met hun partners in 
de programmalanden (KA103). Het biedt hen ook de mogelijkheid 
om projectaanvragen in te dienen die zowel uitgaande als 
inkomende mobiliteiten mogelijk maken met partnerinstellingen 
in de partnerlanden (KA107). Deze laatste vorm van mobiliteit 
wordt in het kader van Erasmus+ “International Credit Mobility” 
genoemd. Dergelijke projectaanvragen moeten eerst een 
evaluatieprocedure doorlopen voor zij in aanmerking kunnen 
komen om subsidies te ontvangen.

Het grootste deel van het budget dat voor deze mobiliteitsacties 
bestemd is, wordt ingezet voor mobiliteit tussen de 
programmalanden (KA103). Voor de oproepronde 2019 werd in 
Vlaanderen een totaal budget van € 15.826.210,00 verdeeld over 
de deelnemende universiteiten en hogescholen om mobiliteiten 
naar de andere programmalanden financieel te ondersteunen. 
Voor de mobiliteit naar en vanuit de partnerlanden werd aan de 
goedgekeurde projecten in totaal € 2.094.640 toegekend.
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Hogeschool West-Vlaanderen Howest, Kortrijk
2019-1-BE02-KA103-059974
2019-1-BE02-KA107-060003
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Marksesteenweg 58
8500 Kortrijk
056/24 12 90
www.howest.be
Isabelle Pertry

Thomas More Kempen vzw, Geel
2019-1-BE02-KA103-059979
2019-1-BE02-KA107-060038
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014/56 23 10
www.thomasmore.be
Inge Vervoort

Thomas More Mechelen-Antwerpen, Mechelen
2019-1-BE02-KA103-059981
2019-1-BE02-KA107-060037
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
015/36 91 02
www.thomasmore.be
Inge Vervoort

Odisee vzw, Brussel
2019-1-BE02-KA103-059982
2019-1-BE02-KA107-060074
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Warmoesberg 26
1000 Brussel
02/609 81 00
www.odisee.be
Bart Hempen
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Hogeschool Gent
2019-1-BE02-KA103-059985
2019-1-BE02-KA107-060138
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Geraard De Duivelstraat 5
9000 Gent
09/243 33 33
www.hogent.be
Robin Stevens

UC Limburg, Diepenbeek
2019-1-BE02-KA103-059986
2019-1-BE02-KA107-060072
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Campus Diepenbeek 
Agoralaan Gebouw B Bus 1
3590 Diepenbeek
011/18 00 00
www.ucll.be
Dries Hanssen

Ecole Royale Militaire - Koninklijke 
Militaire School, Brussel
2019-1-BE02-KA103-059987
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Renaissancelaan 30
1000 Brussel
02/441 39 12
www.rma.ac.be
Koen Troch

Universiteit Gent
2019-1-BE02-KA103-059988
2019-1-BE02-KA107-060104
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
09/264 30 29
www.ugent.be
Geneviève Cochez
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Erasmushogeschool Brussel
2019-1-BE02-KA103-059998
2019-1-BE02-KA107-060180
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel
02/523 37 37
www.ehb.be
Annelore Schittecatte

UC Leuven, Heverlee
2019-1-BE02-KA103-059999
2019-1-BE02-KA107-060071
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee
016/37 57 00
www.ucll.be
Sylvia Collaer

Katholieke Universiteit Leuven
2019-1-BE02-KA103-060028
2019-1-BE02-KA107-060168
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Oude Markt 13
3000 Leuven
016/32 65 04
www.kuleuven.be
Elke Timmermans

Katholieke Hogeschool Vives Noord, Kortrijk
2019-1-BE02-KA103-060031
2019-1-BE02-KA107-060124
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
050/30 51 00
www.khbo.be
Tine Ternest
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Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Kortrijk
2019-1-BE02-KA103-060032
2019-1-BE02-KA107-060117
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
056/26 41 60
www.vives.be
Tine Ternest

Orpheus Instituut Vzw, Gent
2019-1-BE02-KA103-060033
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Korte Meer 12
9000 Gent
09/330 40 81
www.orpheusinstituut.be
Kathleen Snyers

LUCA School of Arts, Brussel
2019-1-BE02-KA103-060047
2019-1-BE02-KA107-060193
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Paleizenstraat 70
1030 Brussel
02/250 11 00
www.luca-arts.be
Wim Aerts

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
2019-1-BE02-KA103-060052
2019-1-BE02-KA107-060166
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03/213 93 00
www.ap.be
Peter Partoens
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Hogeschool PXL, Hasselt
2019-1-BE02-KA103-060059
2019-1-BE02-KA107-060056
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Elfde Liniestraat 24 A
3500 Hasselt
011/77 55 55
www.pxl.be
Kristien Bauwens

Arteveldehogeschool, Gent
2019-1-BE02-KA103-060070
2019-1-BE02-KA107-060062
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Hoogpoort 15
9000 Gent
09/235 20 43
www.arteveldehs.be
Mira De Moor

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, 
Brussel
2019-1-BE02-KA103-060073
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Ravensteingalerij 27 - Bus 6
1000 Brussel
02/211 41 92
http://www.vluhr.be/
Renilde Knevels

Vrije Universiteit Brussel
2019-1-BE02-KA103-060076
2019-1-BE02-KA107-060045
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Pleinlaan 2
1050 Brussel
02/629 21 08
www.vub.ac.be
Jacqueline Couder
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Universiteit Antwerpen
2019-1-BE02-KA103-060111
2019-1-BE02-KA107-060044
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03/265 30 28
www.uantwerpen.be
Tim Berckmans

Evangelische Theologische Faculteit, 
Leuven (Heverlee)
2019-1-BE02-KA103-060116
2019-1-BE02-KA107-060120
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Sint-Jansbergsesteenweg 95
3001 Leuven (Heverlee)
016/20 08 95
www.etf.edu
Elsie Wilms

Europa College, Stichting van openbaar nut, 
Brugge
2019-1-BE02-KA103-060134
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Dijver 11
8000 Brugge
050/47 73 01
www.coleurope.eu
Magali Auquier

Transnationale Universiteit Limburg, Maastricht
2019-1-BE02-KA103-060149
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Minderbroedersberg 4B
6211 LK Maastricht
011/26 81 11
https://www.uhasselt.be/Structuur-UHasselt
Laurien Stuvers
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Universiteit Hasselt
2019-1-BE02-KA103-060151
2019-1-BE02-KA107-060021
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
011/26 80 42
www.uhasselt.be
Laurien Stuvers

Karel De Grote Hogeschool Antwerpen
2019-1-BE02-KA103-060185
2019-1-BE02-KA107-060162
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03/613 13 00
www.kdg.be
Sofie Schoonbaert

Hogere Zeevaartschool, Antwerpen
2019-1-BE02-KA103-060186
Hoger Onderwijs

CONTACTGEGEVENS
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
03/205 64 38
www.hzs.be
Olivier Schalm
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Strategische 
partnerschappen 
in het hoger 
onderwijs
KA203
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Training Intercultural Nursing Educators and Students
Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerpen
2019-1-BE02-KA203-060235
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning
ICT - new technologies - digital competences
Health and wellbeing

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Italië, Spanje, Servië, Noord-Macedonië, 
Denemarken

CONTACTGEGEVENS
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03/213 93 00
www.ap.be
Eva Van der Linden

PROJECT
Professionele mobiliteit is een inherent onderdeel geworden van 
de huidige globale wereld. Mobiliteit in het verplegersberoep en in 
patiëntenpopulatie (Buchan et al. 2014; Buchan, et al. 2017; United 
Nations 2018) leidde tot culturele heterogeniteit en taalproblemen 
(Stilwell et al. 2004).

Om aan deze groeiende interculturele communicatienoden te 
voldoen, ontwikkelen we in dit project een theoretisch sterk 
trainingsprogramma dat bestaat uit internationaal geteste, 
gevalideerde en geaccrediteerde online/mobiele materialen en 
lineaire online ondersteuning, om zo de opleiders te trainen die 
bevoegd zijn voor het ontwikkelen van interculturele competenties 
en vaardigheden.

Ons project vergroot de kennismaking met verschillende 
patiëntenpopulaties en bereidt verplegers voor om mobiele 
professionals te worden, geïntegreerd in nieuwe socioculturele 
contexten. TraINErS definieert een profiel met interculturele 
competenties en vaardigheden voor opleiders en studenten om 
interculturele communicatie in de gezondheidszorg te bevorderen 
en ontwikkelt een tool om de groei ervan te meten. Op die 
manier heeft het programma een direct effect op studenten 
verpleegkunde voor, tijdens en na een internationale uitwisseling, 
maar pakt het ook interculturele competenties van thuis uit aan.

De ontwikkeling van het profiel, blended programma en de 
evaluatietool komen samen in twee opleidingsactiviteiten waar 
opleiders en studenten samen hun interculturele communicatie 
verbeteren. ▼

Compendium 2019 | Hoger Onderwijs
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TraINErS ontwikkelt innovatieve leermogelijkheden in inter culturele 
verpleegsituaties door opleiders en studenten te ondersteunen in 
het verkrijgen en verder ontwikkelen van de nodige vaardigheden en 
competenties om intercultureel bekwame professionals te worden. 
Het project stelt eerst een betrouwbaar en gevalideerd profiel op van 
de Intercultural NUrsing Educator (INE), aangezien literatuurstudie 
aantoonde dat een dergelijk profiel nog niet beschikbaar is. Het 
profiel wordt omgezet in een evaluatief online/mobiel instrument 
voor opleiders om hun eigen interculturele gevoeligheid en leerwinst 
te meten, tijdens een blended opleiding. Authentieke en relevante 
materialen worden verantwoord ontworpen en gepresenteerd als 
deel van een blended multimodaal opleidingsprogramma met 
online ondersteuning, voor interculturele verplegingscommunicatie, 
samenkomend in een in-service opleidingsactiviteit waar opleiders 
hun eerdere online training vervolledigen en het meteen toepassen in 
sessies met internationale studenten verpleegkunde. Door expliciet 
te focussen op de interculturele communicatievaardigheden past 
het project bij het groeiende globale profiel van het beroep en 
bereidt het intercultureel competente (pre-)professionals voor op de 
toekomst. Elke stap van het ontwikkelingsproces wordt geëvalueerd 
op proces- en productniveau.

Met de online/mobiele tool en het programma versterkt TraINErS 
professionelen om autonoom hun communicatievaardigheden te 
verbeteren. Accreditatie wordt toegevoegd.

De studenten verpleegkunde ontwikkelen bewustzijn over hun 
interculturele gevoeligheid en groei en verwoorden hoe dit hun 
werkpraktijk beïnvloedt. Ze vergelijken de culturele identiteit in 
de opleiding met die van zichzelf. Ze passen de principes van 
intercultureel verpleegkundige communicatie toe in de praktijk 
in verschillende internationale scenario’s. 

Daarnaast herkennen ze nadelige effecten van etnocentrisme, 
stereotypering, vooroordelen, enz. Ze gebruiken cultureel 
fijngevoelige (non-) verbale communicatie in cases tijdens de 
training. Ten slotte ontwikkelen ze hun taalvaardigheid (het 
programma wordt in het Engels gegeven), winnen ze inzicht in 
vreemde talen, interpersoonlijke vaardigheden en kritisch denken.

De opleiders leren hun eigen culturele bewustzijn kennen en 
vergroten het. Ze engageren zich in leren over/van interculturele 
communicatie in verpleegkunde. Daarnaast leren ze nieuwe 
leermiddelen en aanpak kennen om deze communicatie mogelijk 
te maken, passen ze leerstrategieën toe om hun eigen kennis van 
het leertraject te promoten en passen ze de goede praktijken toe 
aan de hand van micro-teaching.

Het project introduceert op maat gemaakte communicatie-
ondersteuning in de beroepsopleidingen van hoogopgeleide 
professionals. Het verhoogt het bewustzijn rond interculturele 
communicatie in een klinische setting, bevordert interculturele 
communicatie aangezien professionals een tool krijgen om de 
minder culturele gevoeligheid naar een niveau te brengen waar 
ze kunnen werken als intercultureel competente professionals. 
Ten slotte verbetert dit project de interculturele communicatie in 
de gezondheidszorg.

“ Door expliciet te focussen op de interculturele 
communicatievaardigheden past het project 
bij het groeiende globale profiel van het beroep 
en bereidt het intercultureel competente (pre-)
professionals voor op de toekomst.

Compendium 2019 | Hoger Onderwijs
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Urban diversities: challenges for social work
Odisee vzw, Brussel
2019-1-BE02-KA203-060321
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
International cooperation, international relations, 
development cooperation
Social dialogue
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, 
Finland, Italië

CONTACTGEGEVENS
Warmoesberg 26
1000 Brussel
02/609 81 00
www.odisee.be
Mieke Schrooten

PROJECT
Ons project betrekt zes Europese universiteiten in stedelijke 
omgevingen. De Europese steden van vandaag zijn diverser dan 
ooit. Immigratie, socio-economische ongelijkheid, stijgende 
diversiteit aan identiteiten, activiteiten, mobiliteiten en levensstijlen 
dragen allemaal bij tot een toestand van superdiversiteit. Dit 
vraagt om speciale aandacht van sociaal werk op het gebied 
van solidariteit, sociale mobiliteit, samenhang en aangepaste 
cross-culturele antwoorden (Vertovec, 2007, 2011). Spanningen 
en uitdagingen, zoals botsende levensstijlen, vormen van 
rassendiscriminatie, radicalisering of conflicten tussen etnische en 
religieuze groepen verschijnen, net zoals een groeiend gevoel van 
onthechting en desillusie bij gemarginaliseerde gemeenschappen. 
Spanningen in stedelijke omgevingen worden vaak op een 
eenzijdige manier gekaderd door (sociale) media en beleid, terwijl 
ze de kwetsbaarheid van onzekere groepen versterken en grote 
uitdagingen betekenen voor sociale werkers, wiens competenties 
om met deze complexiteiten om te gaan over het algemeen 
beperkt zijn.

Dit partnerschap wil studenten, inwoners van superdiverse 
stedelijke buurten, lesgevers en onderzoekers samenbrengen 
om een nieuw begrip rond deze stedelijke complexiteiten 
en spanningen te creëren en om vaardigheden voor het 
herkennen en effectief werken met spanningen en polarisatie 
te identificeren, creëren en verfijnen. We willen ook samenwerking 
bewerkstellingen tussen onderwijs, praktijk en toegepast 
onderzoek. Dit zal bijdragen tot innovatie in het onderwijs en 
de praktijk rond sociaal werk. ▼

Compendium 2019 | Hoger Onderwijs
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Concreet mikt het project op het ontwikkelen en implementeren 
van een ‘blended learning course’ dat de vaardigheden van 
(toekomstige) sociale professionals versterkt om te kunnen 
interveniëren in situaties met stedelijke spanningen en 
complexiteiten. De cursus bestaat uit een ‘community service 
learning’ traject op lokaal niveau, gecombineerd met transnationale 
uitwisseling op een digitaal platform.

Om dit doel te bereiken worden de volgende acties gerealiseerd. 
Ten eerste het ontwerpen van een enquête om meer inzicht te 
krijgen in de verschillende stedelijke spanningen, de daaraan 
gelinkte uitdagingen voor sociale professionals en de specifieke 
educatieve vraag rond dit onderwerp.

Daarnaast ontwerpen we een handboek rond ‘community service 
learning’ en een tweedaagse opleiding voor alle betrokken 
partners. Vervolgens is er het ontwerp en de ontwikkeling van een 
transnationaal digitaal platform, waar het opleidingsmateriaal 
aangeboden wordt en waar transnationale communicatie en 
uitwisseling plaatsvindt. Er is ook het ontwerp van een gezamenlijk 
conceptueel kader rond stedelijke spanningen en conflicten, dat 
gebruikt zal worden in de blended learning cursus. Ten slotte wordt 
die blended learning course van een semester over het omgaan 
met stedelijke spanningen ontwikkeld.

De cursus wordt getest in de educatieve programma’s van alle 
partners. Daarop gebaseerd, wordt het geëvalueerd en verbeterd. 
De definitieve cursus wordt gedissemineerd op verschillende 
manieren: een openbare beschrijving, (wetenschappelijke) 
publicaties, presentaties in Europese seminaries en conferenties.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van zes 
scholen voor sociaal werk, verspreid over Europa. Alle partners 
deden onderzoek over de toegenomen diversiteit in stedelijke 
gemeenschappen en de spanningen in verschillende stedelijke 
buurten en/of schenken aandacht aan deze onderwerpen in hun 
educatieve programma’s. Door educatie, praktijk en toegepast 
onderzoek te verbinden, draagt dit project bij tot de innovatie in 
het onderwijs en de praktijk van sociaal werk.

“ Het project mikt op het ontwikkelen en 
implementeren van een ‘blended learning 
course’ dat de vaardigheden van (toekomstige) 
sociale professionals versterkt om te kunnen 
interveniëren in situaties met stedelijke 
spanningen en complexiteiten.
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Hanging OUT! Outdoor education as a way to enhance the quality of early childhood 
education and care and to promote active citizenship
Thomas More Mechelen-Antwerpen, Mechelen
2019-1-BE02-KA203-060221
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
EU Citizenship, EU awareness and Democracy
Inclusion - equity
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Portugal, Litouwen, België (fr), Denemarken, 
Verenigd Koninkrijk

CONTACTGEGEVENS
Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
015/36 91 02
www.thomasmore.be
Annelies Walschap

PROJECT
Europa staat voor belangrijke uitdagingen: cultureel complexe 
diversiteit in klassen, vroegtijdig schoolverlaten en benadeelde 
achtergrond voor sommige kinderen. Quality early childhood 
education and care (ECEC) kan een brug zijn om deze uitdagingen 
aan te pakken. Niet alleen de aanwezigheid van kinderen in 
ECEC is belangrijk, maar ook de hoeveelheid en kwaliteit 
van hun actieve participatie en engagement in de sociale en 
educatieve activiteiten.

HangingOUT! Is een ambitieus project dat de mogelijkheden 
onderzoekt om ‘elke’ buitenomgeving te gebruiken om met 
de genoemde uitdagingen om te gaan. Elf complementaire 
strategische partners uit vijf landen willen studenten, ECEC-
professionals en ouders het vertrouwen, de modellen en steun 
geven om mogelijkheden en experimenten met verschillende 
educatieve outdoor praktijken te onderzoeken en ontwikkelen.

Het project bestaat uit vier doelstellingen. Ten eerste de 
professionalisering van opleiders in ECEC verder ontwikkelen 
binnen ons transnationaal netwerk, door het vertrouwen van 
leerkrachten en verantwoordelijke ouders rond buitenonderwijs 
te vergroten. Ten tweede willen we de kwaliteit van ECEC 
vergroten door innovatieve pedagogieën in outdoor onderwijs 
te implementeren en herkennen. Daarnaast willen we de 
mogelijkheden van verschillende outdoor omgevingen (van de stad 
tot mindscapes en van bossen over fabrieken tot het schoolterrein) 
ontdekken. We herkennen de grote variëteit aan lokale culturele 
en ecologische contexten door te experimenteren met concrete 
educatieve praktijken. Ten slotte installeren we een cultuur van 
samenwerking en co-creatie tussen de verschillende partners 
en stakeholders in ECEC; de educatieve context van elk land 
verder verdiepend. ▼
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Om deze doelstellingen te bereiken stellen we zes geassocieerde 
lokale netwerken op tussen een HEI en twee partners uit het 
werkveld. Elk lokaal netwerk heeft zijn eigen focus, afhankelijk 
van de interesse, noden en expertise: kinderparticipatie, diversiteit, 
nul- tot driejarigen en ICT. Langs deze weg willen we expertise 
samenbrengen, co-creëren met de verschillende stakeholders 
en een duurzame impact hebben.

Het netwerk komt online en halfjaarlijks fysiek samen om 
expertise, inzichten, kennis en experimenten rond outdoor leren 
te delen. Daaraan verbinden we internationale weken waarin 
we onze outputs en expertise delen met studenten en lectoren 
van de verschillende strategische partners en breder met 
alle geïnteresseerde leden van de Comenius Association, een 
Europees netwerk van lerarenopleidingen waarvan alle HEI’s 
reeds lang partner zijn.

De sterkte van werken met de lokale netwerken in de verschillende 
landen is de diversiteit en kwaliteit van de zeven intellectuele 
outputs. Gaande van een innovatieve GoPro videodatabase 
waarin we inzichten winnen in interactie tussen kinderen en het 
omgevingsmateriaal, tot de ontwikkeling van inspirerende flash 
cards. Daarnaast is er een app die zoekt naar (leer)mogelijkheden 
in de (stedelijke en rurale) omgeving, het gat dichtend tussen de 
digitale en natuurlijke omgeving. Ten slotte verzamelen we outdoor 
inspiratie voor kinderen van nul tot drie jaar oud.

HangingOUT! werd opgesteld en ontworpen met lange termijn 
duurzaamheid in het achterhoofd. Het consortium heeft de 
intentie het outdoor onderwerp te integreren in de curricula van 
het hoger onderwijs. Dit verzekert dat wat we in het project 
implementeren zal blijven bestaan en het profiel van toekomstige 
ECEC-professionals versterkt, die de outdoor aanpak als nieuwe 
standaard zullen aannemen.

De disseminatie en exploitatie worden verlengd voorbij het 
project. De transnationale kennisoverdracht tussen de HEI’s wordt 
gepromoot en bestendigd door het online platform met links naar 
de lokale websites van de verschillende partners. De outputs 
worden verder ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de hand 
van Creative Commons License.

“ HangingOUT! Is een ambitieus project 
dat de mogelijkheden onderzoekt om ‘elke’ 
buitenomgeving te gebruiken om met de 
genoemde uitdagingen om te gaan.
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Maximising Previously Acquired Competences in Europe
Thomas More Kempen vzw, Geel
2019-1-BE02-KA203-060340
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
Inclusion - equity
Integration of refugees
Recognition, transparency, certification

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Finland, Italië, Griekenland

CONTACTGEGEVENS
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014/56 23 10
www.thomasmore.be
Aleidis Devillé

PROJECT
De algemene doelstelling van dit project is optimale kansen te 
bieden aan derdewereldburgers en vluchtelingen om te slagen 
in hoger onderwijs.

Volgens het Bologna-akkoord (1999) hebben universiteiten de 
autonomie om elders verworven kwalificaties (diploma’s) en 
competenties volgens hun eigen standaarden te valoriseren. 
Het is deel van de Lisbon Recognition Convention (1997), die 
als doel had de kwalificaties verworven in het hoger onderwijs 
te valoriseren. Deze conventie zegt dat alle landen procedures 
zouden moeten ontwikkelen om te beoordelen of vluchtelingen 
en ontheemden aan de voorwaarden voldoen om toegang te 
krijgen tot hoger onderwijs of werk, zelfs in gevallen waarin de 
kwalificaties niet met documenten gestaafd kunnen worden. 
Tot op vandaag is deze richtlijn grotendeels dode letter gebleven. 
MaxiPAC.eu wil dit aanpakken.

Elke universiteit heeft de autonomie zelf de instroom van derde-
wereldburgers te organiseren en hun programma te bepalen. Voor 
de groep die hun studies wenst voort te zetten in Europa nadat 
ze buiten Europa al hogere studies aanvatten ontbreekt enige 
structuur rond de voorwaarden voor erkenning van elders verworven 
kwalificaties en competenties. Het is duidelijk dat er geen goede 
tool is om de reeds verworven kwalificaties en competenties te 
upscalen. MaxiPAC.eu wil een dergelijke tool ontwikkelen. We zien 
grote verschillen in aanpak tussen de verschillende instituten voor 
hoger onderwijs, zowel binnen een land als binnen Europa of zelf 
binnen eenzelfde organisatie. ▼
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We streven naar een inclusieve samenleving, waarin derde-
wereldburgers kunnen deelnemen aan hoger onderwijs. Het 
langetermijnresultaat is een proportionele representatie van 
alle segmenten van de samenleving.

Er zijn twee doelgroepen. Ten eerste de universiteiten zelf. 
Op dit moment zijn er grote verschillen in toegankelijkheid voor 
vluchtelingen met elders verworven competenties. We willen een 
uniforme, toegankelijke procedure. Een tweede doelgroep zijn de 
vluchtelingen en derdewereldburgers. Zij krijgen betere toegang 
tot hoger onderwijs in Europa. De elders verworven competenties 
worden beter en gemakkelijker gevaloriseerd, zodat toegang tot 
hoger onderwijs eenvoudiger wordt.

Om de doelstelling te bereiken, wordt een evaluatieprocedure 
ontwikkeld en ingezet door vier Europese universiteiten. Het 
consortium bestaat uit campussen uit Finland, België, Italië en 
Griekenland, samen met de Europese studentenorganisatie 
AEGEE. Aangezien AEGEE ook veel studentenleden heeft 
van buiten de EU, worden zij rechtstreeks betrokken bij de 
ontwikkeling van onze outputs.

De vooropgestelde projectmethode voorziet drie complementaire 
soorten overleg: transnationale projectmeetings, nationale 
monitoringcomités in alle deelnemende landen en een adviesraad. 
De geografische spreiding van de organisaties is een bron van 
intellectuele verrijking. Negen geassocieerde partners zorgen mee 
voor de disseminatie. Er zijn al veertien Europese universiteiten 
bereid de projectresultaten mee te verspreiden binnen en buiten 
hun eigen universiteit. Een risico-beoordelingsmatrix werd al 
opgestart en wordt doorheen het project gebruikt.

We genereren vijf outputs, waarvan de ontwikkeling van een 
uniforme procedure om eerder verworven competenties van 
derdewereldburgers te valoriseren de belangrijkste is. Deze wordt 
uiteindelijk afgeleverd op het einde van het project en heeft de 
input van de andere outputs nodig: modaliteiten, organisatorische 
en implementatieaspecten, taal en e-learning. Elke outcome wordt 
aan een event gelinkt. We voorzien ook twee opleidingssessies: een 
in het eerste jaar met een overzicht van wat reeds ontwikkeld werd 
en een tweede met een opleiding over de procedure.

De voortgang van het project wordt constant gecommuniceerd via 
onze website. Dit kanaal wordt gebruikt om de projectresultaten te 
verspreiden en staat open voor vragen naar informatie.

“ Elders verworven competenties worden beter 
en gemakkelijker gevaloriseerd, zodat toegang 
tot hoger onderwijs eenvoudiger wordt.
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UNIversity STAff for Refugees
Vrije Universiteit Brussel
2019-1-BE02-KA203-060347 
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
Migrants’ issues
Inclusion - equity
Integration of refugees

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Nederland, Duitsland, Litouwen, Spanje, 
Zwitserland (VN), Luxemburg

CONTACTGEGEVENS
Pleinlaan 2
1050 Brussel
02/629 21 08
www.vub.ac.be
Khaola Al Rifai

PROJECT
“A teacher who manages a classroom that includes refugee 
learners will walk into perhaps one of the toughest classrooms 
in the world” (UNHCR report 2017).

Terwijl meer en meer instituten voor hoger onderwijs inclusie-
programma’s voor vluchtelingen hebben, blijkt er groeiende vraag 
naar training en ondersteuning voor academisch en administratief 
personeel die met deze vluchtelingenstudenten te maken krijgen. Zij 
zullen in situaties komen waar ze nooit eerder mee geconfronteerd 
werden en die een handleiding vragen: vluchtelingen kennen zeer 
specifieke psychosociale problemen en noden en zitten vaak in 
moeilijke administratieve en sociale situaties. Universiteitspersoneel 
heeft aangepaste informatie, opleiding en begeleiding nodig om 
voorbereid te zijn om accuraat en effectief met deze studenten 
om te gaan, zoals interculturele opleiding, tools om les te geven 
in multiculturele contexten, het bewustzijn rond potentiële 
psychologische problemen verhogen, enz.

Dit project zal tools ontwikkelen die gericht zijn op Europees 
universiteitspersoneel, zowel academisch als administratief, wiens 
taak het is te werken met en voor vluchtelingen. Om het project te 
doen slagen is nauwe samenwerking nodig tussen de organisaties, 
experten en netwerken van universiteiten die zullen bijdragen aan 
de verspreiding van de tools.

We willen bronnen ontwikkelen voor professoren en administratief 
personeel om hun werk met vluchtelingen op de meest professionele 
en aangepaste manier te kunnen doen. Meer specifiek aan de 
hand van een online toolbox (model UNHCR) en een driedaags 
opleidingsmodel dat HR-officers en vluchtelingenexperten 
kunnen implementeren. ▼
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Instellingen voor hoger onderwijs zullen bijdragen aan het 
management van het project, het in kaart brengen van 
bestaande projecten en de behoeftenanalyse. De experten 
die de inhoud van de tools ontwikkelen in samenwerking met 
het personeel worden vertegenwoordigd door UNHCR. De 
universiteitsnetwerken, gerepresenteerd door EUF, zullen de 
disseminatiestrategie implementeren en bijdragen aan de 
beleidshervormingen.

Het is de bedoeling dat deze tools worden toegepast op 
Europees niveau en volgens de plaatselijke realiteiten van elk 
educatief systeem en in elke instelling voor hoger onderwijs.

De UNHCR Regional Representation for Western Europe 
ontwikkelde een online tool om opleiders die werken met 
vluchtelingenleerlingen en -studenten te begeleiden en 
ondersteunen. Het huidige project wil dit initiatief aanpassen 
en een gelijkaardige ondersteuningstool ontwikkelen voor 
universiteitspersoneel.

Dit project heeft een systematisch effect en zal de Europese 
instellingen voor hoger onderwijs institutioneel beïnvloeden. 
We zijn ervan overtuigd dat de tools een multiplier effect zullen 
hebben, aangezien het een vraag beantwoordt die reeds op 
Europees niveau geformuleerd werd. Door de toolkit te upscalen 
naar leerkrachten en het model voor personeelsopleiding op 
Europees niveau, zal dit project een significante impact hebben 
op de motivatie, competenties en prestaties van opleiders 
en educatieve leiders uit verschillende instellingen voor hoger 
onderwijs. Daardoor zal het bewustzijn bij beleidsmakers 
ook stijgen. 

“ We willen bronnen ontwikkelen voor 
professoren en administratief personeel om 
hun werk met vluchtelingen op de meest 
professionele en aangepaste manier te 
kunnen doen.
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Joint Programmes at Doctorate Level in a European university network: 
Linking Education and Research towards the European Education Area
Universiteit Antwerpen
2019-1-BE02-KA203-060318
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
International cooperation, international relations, 
development cooperation
Recognition, transparency, certification

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 
Nederland

CONTACTGEGEVENS
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03/265 30 28
www.uantwerpen.be
Pieter Spooren

PROJECT
Dit project bestaat uit een transnationaal netwerk van achttien 
universiteiten uit twaalf Europese landen. De zes partners 
in dit project zijn allemaal lid van YERUN (Young European 
Research Universities Network, Brussels 2015). YERUN-leden zijn 
universiteiten met een sterk interdisciplinair karakter, op redelijk 
kleine schaal en met een flexibele structuur, die toegewijd zijn 
om uitstekend onderwijs aan te bieden op de drie niveaus van de 
hoger onderwijs cyclus, met gezamenlijke doctorale educatie als 
belangrijk doel.

De bredere context van dit project werd bepaald door ten eerste de 
vernieuwde EU-agenda voor HE (EC, May 2017), die benadrukt dat 
doctorale opleiding van hoog niveau essentieel is voor de bijdrage 
aan innovatie en ontwikkeling van oplossingen voor economische, 
sociale en milieuproblemen. Ten tweede door de ambitie om de 
European Education Area tegen 2025 (EC, November 2017) vooruit 
te sturen en strategische partnerschappen tussen HEI’s doorheen 
de EU te versterken en Europese Universiteiten aan te moedigen: 
een netwerk van Europese universiteiten die het studenten mogelijk 
maakt een diploma te verkrijgen door studies in verschillende 
landen te combineren.

Dit project focust op de internationalisatie van doctoraatseducatie 
en het oprichten van collaboratieve en interactieve kaders voor hun 
werking. Meer specifiek is de hoofddoelstelling de weg effenen voor 
de creatie van gezamenlijke programma’s op doctoraal niveau in 
een Europees netwerk van onderzoeksuniversiteiten. ▼
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Als resultaat verwachten we ten eerste de samenstelling, het 
onderzoek en de vergelijking van de voorwaarden en regels voor 
doctoraatsprogramma’s in verschillende Europese landen en het 
identificeren van goede praktijken in succesvolle samenwerkingen. 
Ten tweede analyseren we de verschillende soorten doctorale 
samenwerking die YERUN-universiteiten reeds doen.

We dragen bij tot het debat rond innovatie in doctoraatstraining 
door goede praktijken in collaboratieve doctoraatsopleidingen 
in verschillende settingen te identificeren. Daarnaast ontwerpen 
we richtlijnen en tools voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
gezamenlijke programma’s, die gebruikt kunnen worden door elke 
Europese universiteit. Vervolgens integreren we onderzoek en 
onderwijs door rond sleutelonderwerpen consortia te creëren, om 
zo de mobiliteit van onderzoekers en doctoraatskandidaten te 
bevorderen. We dragen bij tot de training van doctoraatstudenten 
en onderzoekers rond overdraagbare vaardigheden en pakken 
sleutelissues en globale uitdagingen aan door de gekozen 
themagebieden en het promoten van open science. Ten slotte 
dragen we bij tot de creatie van het EEA tegen 2025 door in 
netwerk samen te werken.

De zes partners zijn allemaal leidende organisaties op nationaal 
niveau en behoren tot de beste jonge universiteiten van Europa. 
Ze zijn lid van het ‘Working Group on Joint Programmes’ van het 
YERUN-netwerk. Sleutelpersonen uit elke organisatie werden 
gekozen, met daarbij zowel administratief als academisch 
personeel uit docoral schools en international relations 
offices. Geassocieerde partners dragen duurzaam bij aan 
de projectresultaten.

De toegepaste methodologie bestaat uit een beoordeling van 
de taken nodig om het project uit te voeren en een gedetailleerd 
overzicht van het proces om de vervollediging te monitoren.

Intellectuele outputs en activiteiten worden zorgzaam 
ontworpen. Elke partner heeft een sleutelrol in het project 
en is verantwoordelijk voor de coördinatie van een of meer 
werkpakketten. Leiderschap en effectieve communicatie zijn 
belangrijk voor het succesvol beheren van het project.

We rekenen op uitgebreide en duurzame impact op institutioneel 
niveau, om zo de professionele ontwikkeling van projectpersoneel 
en de mogelijkheden voor studenten te vergroten en beleidsmakers 
te beïnvloeden.

Op Europees niveau effent dit project het pad voor wat de focus 
van partnerschappen in het EEA zal worden. Het mikt verder dan 
het consortium, heeft een sterke impact op de geassocieerde 
partners en bij uitbreiding andere Europese netwerken. Het wil ook 
bijdragen aan het debat rond doctoraatsopleidingen in Europa.

Op korte termijn zullen de outputs Europese instellingen voorzien 
van de nodige tools en bronnen om internationale samenwerking 
op doctoraatsniveau mogelijk te maken. Dit is een blijvend project 
dat zal lopen tot na de oprichting van het EEA. Duurzaamheid 
van het project is gegarandeerd door zowel de toewijding van de 
partners als het lidmaatschap van YERUN.

“ Dit project focust op de internationalisatie 
van doctoraatseducatie en het oprichten van 
collaboratieve en interactieve kaders voor 
hun werking.
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A Canon of Theatre Technical History
Erasmushogeschool Brussel
2019-1-BE02-KA203-060354
SP - Hoger Onderwijs

THEMA’S
Cultural heritage/European Year of Cultural Heritage
New innovative curricula/educational methods/development 
of training courses
Intercultural/intergenerational education and (lifelong)learning

LANDEN
Coördinator: België (nl)
Andere partner(s): Duitsland, Zweden, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk, Italië

CONTACTGEGEVENS
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel
02/523 37 37
www.ehb.be
Chris Van Goethem

PROJECT
De primaire doelstelling van het project is bewustzijn en begrip 
creëren rond de historische achtergrond van het theatertechnische 
veld in een Europese context.

Het project draagt bij tot het huidige discours rond het 
bewaren van het cultureel erfgoed van trans- en internationale 
theatertechnologie. We willen niet alleen geschiedenis waarderen 
als essentieel element in het educatief proces en de identiteit als 
professional opbouwen, maar ook het belang en nut van het delen 
van erfgoed voor innovatieve ontwikkeling benadrukken.

Studenten en personeel uit negen Europese universiteiten, 
onderzoekscentra en duale educatieprogramma’s werken gedurende 
zes workshopbijeenkomsten samen om een digitale (en fysieke) 
tijdslijn en canon op te stellen van theatertechniek.

Door het aannemen van verschillende perspectieven uit de disciplines 
kunstgeschiedenis, engineering design, scenografie, architectuur 
en theaterstudies, is het project toegewijd tot epistemisch en 
archiveringsonderzoek. Het bevat tastbaar en niet-tastbaar cultureel 
erfgoed op het gebied van podiumkunsten.

Het concrete resultaat is een pakket aan digitaal lesmateriaal dat als 
geheel kan gebruikt worden, maar ook geïmplementeerd kan worden 
in verschillende specifieke lessen of als referentiemateriaal. Deze 
flexibele aanpak versterkt de leerkracht om zijn cursus te structureren, 
aangepast aan de noden van de doelgroep. De methodehandleidingen 
en ontwikkelde tools inspireren tot nieuwe lesmethodes.

Het opzet en de methode van het project garanderen dat onderzoek 
van zowel leerkrachten als studenten terugvloeit naar het onderwijs en 
het bredere professionele vlak. De resultaten kunnen worden gebruikt 
door lokale stakeholders, die de link tussen de lokale gemeenschap en 
de instituten versterkt. Het netwerk dat uit deze samenwerking komt, 
garandeert verdere ontwikkeling en duurzaamheid van de resultaten.

“ Het project draagt bij tot het huidige 
discours rond het bewaren van het cultureel 
erfgoed van trans- en internationale 
theatertechnologie.
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Woordenlijst1

De cursieve woorden in deze woordenlijst verwijzen naar andere termen die in deze woordenlijst zijn opgenomen.

Charter
Een charter is een kwaliteitsster die een ervaren organisatie 
ontvangt. Hiermee kan het op een vereenvoudigde manier 
gegarandeerd aan mobiliteiten/mobiliteitsprojecten doen.

Consortium
Een consortium bestaat uit verschillende organisaties die 
de krachten bundelen en onder één gemeenschappelijke 
aanvraag samen een projectdossier indienen. De organisatie 
die het geheel trekt (de consortium coördinator), neemt een 
leidende/coördinerende functie en verwerkt het merendeel 
van de administratie.

Domeinen
Voor Erasmus+ onderwijs bestaan er vier domeinen.

Voor individuele leermobiliteiten (KA1-projecten) kan enkel 
het type organisatie dat onderwijs aanbiedt binnen dat 
domein een project indienen.

Voor strategische partnerschappen (KA2-projecten) kan 
elk type organisatie een project indienen, zolang het impact 
heeft op het gekozen domein.

Aanvragen vertrekken steeds vanuit een organisatie, nooit 
vanuit individuen.

— Schoolonderwijs of School Education
Onder schoolonderwijs verstaan we:

•  alle scholen voor basis- of secundair onderwijs (inclusief 
BuSo en BuBao), centra voor deeltijds beroepssecundair 
onderwijs en centra voor vorming van zelfstandigen en 
kleine en middelgrote ondernemingen, erkend, gefinancierd 
of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, en 
geregistreerd op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  de Europese Scholen gevestigd op het grondgebied van het 
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— Beroepsonderwijs en -opleiding of Vocational Education 
and Training (VET)
Onder beroepsonderwijs en -opleiding verstaan we:

•  alle organisaties van het initiële beroepsonderwijs en -opleiding, 
ook deeltijdse systemen. Met andere woorden: alle scholen 
voor secundair onderwijs TSO en BSO, centra voor deeltijds 
beroepssecundair onderwijs (inclusief HBO5), duaal leren, 
tweedekansonderwijs (indien beroepsgericht) en centra 
voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd 
door de Vlaamse gemeenschap, en geregistreerd op  
www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. 

•  alle organisaties die beroepsgerichte vorming geven aan 
volwassenen.

1 Uitgebreide woordenlijst: https://www.epos-vlaanderen.be/nl/erasmus-woordenlijst
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— Hoger Onderwijs of Higher Education
Onder Hoger Onderwijs verstaan we elke Vlaamse hoger 
onderwijsinstelling (universiteiten en hogescholen). Alle Vlaamse 
universiteiten en hogescholen die aan Erasmus+ deelnemen 
zijn houder van het ‘Europees Charter voor Hoger Onderwijs’. 
Dit charter garandeert dat de instelling voldoet aan alle 
kwaliteitsprincipes die het Erasmus+ programma vooropstelt.

Studenten kunnen in het buitenland gaan studeren en/of stage 
lopen. Personeel van instellingen voor hoger onderwijs kunnen 
naar een ander land in het kader van hun professionalisering 
en/of onderwijsopdracht. Dit kan zowel binnen Europa (de 
programmalanden) als buiten Europa (de partnerlanden).

— Volwasseneneducatie of Adult Education
Onder volwasseneneducatie verstaan we alle niet beroepsgerichte 
vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 jaar) die geen les meer 
volgen in het initiële secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan 
om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat 
(CVO, TKO, CBE, DKO…), maar ook om non-formele vorming 
zonder officiële certificaten of diploma’s (zoals aangeboden in 
bibliotheken, musea, cultuurcentra, socio-culturele organisaties…).

Job shadowing
Een job shadowing is een observatieperiode in een buitenlandse 
organisatie, waar je een tijdje meedraait om bij te leren.

Kernactie 1 (KA1)
In een KA1-project doen personeelsleden (dit kan in alle domeinen) 
of lerenden (dit kan enkel in beroepsonderwijs en -opleiding en 
hoger onderwijs) een mobiliteit naar een ander programmaland. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. 

Het gaat over een individuele leermobiliteit, er wordt dus 
voornamelijk vanuit een Vlaamse organisatie uitgestuurd. 

Wat houdt dit nu concreet in?
Met een KA1-project zoek je een antwoord op de (leer)noden van 
je eigen organisatie. Lerenden doen een buitenlandse studieperiode 
of stage en/of medewerkers volgen een cursus, nemen deel aan 
een conferentie (dit kan niet voor beroepsonderwijs en -opleiding), 
doen een jobshadowing of lesopdracht in een andere school 
of organisatie. 

Kernactie 2 (KA2)
In een KA2-project werken drie tot tien scholen of organisaties uit 
verschillende programmalanden samen rond een onderwijsthema. 
In bepaalde gevallen kan dit ook met een partnerland. Dat thema 
vertrekt vanuit een bewuste beleidskeuze, met de bedoeling de 
kwaliteit van het onderwijs te versterken. De activiteiten kunnen 
zowel bedoeld zijn voor lerenden als voor medewerkers en externen 
betrokken bij de organisatie.

Wat houdt dit concreet in?
We noemen dit officieel ‘strategische partnerschappen voor 
samenwerking of innovatie’ omdat het effect moet hebben dat 
blijft bestaan na het project en moet bijdragen tot de ontwikkeling 
van de deelnemende organisaties. De projecten moeten relevant 
zijn: een must-have en geen nice-to-have! 

De Europese Commissie stelt voor KA2 een aantal prioriteiten 
op waarbinnen je project moet passen om goedgekeurd te 
kunnen worden.  

Elke school of organisatie die met een KA2-project een bijdrage 
levert tot een van de vier domeinen, kan een KA2-aanvaag indienen. 
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Kernactie 229
In een KA229-project werken twee tot zes scholen uit verschillende 
programmalanden samen. Enkel scholen uit het basis- en secundair 
onderwijs kunnen een KA229 projectaanvraag indienen.

Wat houdt dit concreet in?
Net als bij KA2 vertrekt het project vanuit een beleidskeuze en 
de bedoeling om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. De 
activiteiten kunnen bedoeld zijn voor leerlingen en schoolpersoneel. 
Leerlingen kunnen elkaar over de grenzen heen ontmoeten 
tijdens een klasuitwisseling, personeel kan elkaar ontmoeten voor 
specifieke onderwijsactiviteiten. 

Ook deze projecten moeten een blijvend effect hebben en bijdragen 
tot de ontwikkeling van de school. Het is een laagdrempelig 
type samenwerking met een vereenvoudigde budgetverdeling 
en administratie. 

Mobiliteit
Een mobiliteit is de internationale activiteit die je doet in het kader 
van een internationaal project (dit kan een stage, cursus, workshop, 
projectmeeting, klasuitwisseling … zijn).

Organiserende organisatie of coördinator
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partner-
organisaties in andere landen, om er individuen naar uit te sturen 
(mobiliteit) of ermee samen te werken (partnerschap).

Partnerorganisatie
Een projectaanvraag wordt ingestuurd door de organiserende 
coördinator (uit het organiserend land). Deze vindt partners in 
andere landen, om er individuen naar uit te sturen (mobiliteit) 
of ermee samen te werken (partnerschap).

Programmaland
Er zijn 34 vaste Erasmus+ landen: de zogenaamde 
programmalanden. Dit zijn de 27 lidstaten van de Europese 
Unie + het Verenigd Koninkrijk onder voorwaarden en zes 
niet-EU-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, 
Servië en Republiek Noord-Macedonië). Deze 34 landen vormen 
de basis voor mobiliteitsprojecten. In een KA229-project kan 
alleen met programmalanden samengewerkt worden.

Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen 
of uitwisselingen gedaan worden met andere landen: de 
zogenaamde partnerlanden. 

Partnerland
Onder specifieke voorwaarden kunnen er samenwerkingen of 
uitwisselingen gedaan worden met andere landen dan de vaste 
programmalanden: de zogenaamde partnerlanden.
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