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ERASMUS+ KA1 

PROJECTOPZETFORMULIER 
INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT 
• SCHOOLONDERWIJS (KA101) 
• BEROEPSONDERWIJS EN –OPLEIDING (KA102) 
• VOLWASSENENEDUCATIE (KA104) 

Dit formulier is ontwikkeld om je te helpen je projectideeën te structureren, zodat Epos 

je hierop feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een counselinggesprek. Het 

is de bedoeling dat je het project doordenkt en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan 

toetst. 

We vragen je vriendelijk het formulier door te nemen en in te vullen voordat je advies 

vraagt over het projectconcept. Bij het geven van advies gaan we ervan uit dat je op de 

hoogte bent van de subsidiemogelijkheden en voorwaarden, te vinden via onze website 

www.epos-vlaanderen.be. 

OPGELET! 

Dit formulier komt niet in de plaats van het aanvraagformulier dat je in moet vullen als je 

een aanvraag zou indienen en wordt niet meegenomen in de beoordeling van je 

uiteindelijke aanvraag. Deze counseling is ondersteunend en adviserend. Epos 

garandeert hiermee niet dat je project finaal wordt goedgekeurd. 

ORGANISATIE 

Geef de naam van jouw organisatie en de locatie 

 

WAAROM? 

Welke noden zijn er qua professionalisering van het personeel (alle domeinen) en/of 

qua versterking van competenties van leerlingen (enkel in beroepsonderwijs en –

opleiding / KA102)? 

 

Aan welke van die noden zou je willen werken via de Europese aanpak (middellange 

termijn) en via dit specifieke project (korte termijn)? En waarom kies je juist de 

Europese aanpak? 

 

HOE? 

Wat wil je concreet gaan doen binnen het beoogde project? 
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IMPACT EN DISSEMINATIE? 

Wat wil je met het project bereiken? 

 

Hoe zal je de projectresultaten verder gebruiken en verspreiden binnen de organisatie 

én daarbuiten? 

 

Bezorg het ingevulde formulier TEN LAATSTE OP 14 DECEMBER 2018 via email aan: 

- eline.paredis@epos-vlaanderen.be 

(voor scholen in Brussel en de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) 

- marc.devlieger@epos-vlaanderen.be 

(voor arbeidsmarktactoren en scholen in Oost- en West-Vlaanderen) 

- renilde.reynders@epos-vlaanderen.be 

(voor organisaties in de volwasseneneducatie en de publieke sector) 
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