


Verwelkoming 

 

Het is beter een mijl te 

reizen dan om duizend 

boeken te lezen (Confucius) 
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SCHOOL-
ONDERWIJS 

BEROEPS-
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–OPLEIDING 
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VOLWASSENEN-
EDUCATIE 

JEUGD 

SPORT 



KERNACTIE 1  KERNACTIE 2 
KERNACTIE 3 

INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT 

SAMENWERKING MET HET OOG OP 

INNOVATIE EN 

UITWISSELING VAN GOEDE 

PRAKTIJKEN 

ONDERSTEUNING VAN 

BELEIDSHERVORMINGEN 



KERNACTIE 1  

INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT 



DEELNEMENDE LANDEN 

28 lidstaten 
(EU) 

FYROM 

IJsland, 
Liechtenstein 
en Noorwegen 

partnerlanden 

Turkije 



KA1    CONCEPT 

LEERMOBILITEIT 



KA1 CONCEPT 

om er iets te leren 

zodat je organisatie  

 

en/of je leerlingen, 

cursisten  

 

er beter van 

worden 

- Je organisatie stuurt je 

naar het buitenland 



KA1 
leidt voor je leerlingen / cursisten tot 

Verbeterd(e) en/of toegenomen 
 

• Leerprestaties; vnl in de sleutelcompetenties en 

vaardigheden 

• inzetbaarheid, jobmogelijkheden 

• ondernemerschap en het nemen van initiatief 

• kennis van vreemde talen 

• intercultureel bewustzijn 

 

 



KA1 
leidt voor je leerlingen/cursisten tot 

Verbeterd(e) en/of toegenomen 

 

• zelfzekerheid 

• actief burgerschap 

• bewustzijn van Europese waarden en het EU 

‘project’  

• motivatie om verder (non) formeel te leren   

 

 



KA1 
leidt voor je personeel in opleiding, onderwijs 

en vorming tot 

Verbeterd(e) en/of toegenomen 

 
• competenties ivm hun job (onderwijs/vorming) 

• begrip van onderwijspraktijk, -beleid en 

systemen van andere landen  

• begrip van relaties tussen formeel, non-formeel 

leren, beroepsopleiding en de arbeidsmarkt 

• kwaliteit van hun werk tov hun lerenden 

 

 

 



KA1 
leidt voor je personeel in opleiding, onderwijs 

en vorming tot 

Verbeterd(e) en/of toegenomen 
 
• begrip van sociale, taalkundige en culturele 

diversiteit 
• aanpak van de noden van kansengroepen 
• ondersteuning van mobiliteit van de 

lerenden  
• carrière-mogelijkheden 
• kennis van vreemde talen 
• motivatie en tevredenheid in het werk 
 

 



KA1 
leidt voor je organisatie tot 

Verbeterd(e) en/of toegenomen 
 
• Capaciteit om op Europees/internationaal 

niveau mee te kunnen: management – 
internationalisering – samenwerking… 

  
• Werking naar je doelgroepen: aansluiting bij 

hun noden – effect op de lokale 
gemeenschap…  
 

• Modernisering   
 

 



KA1 

MOBILITEITSPROJECTEN VOOR 
• Studenten hoger onderwijs, afgestudeerden 

en personeel 
 

• Lerenden, afgestudeerden en personeel 
van beroepsonderwijs- en opleiding 
 

• Personeel in schoolonderwijs 
 

• Personeel in volwasseneneducatie 
 

• Jongeren en jeugdwerkers 
 



KA1:  

kwaliteit & innovatie 

 
Vertrek vanuit 

de noden van je 

organisatie ! 

 

Welke zijn er ?  

Hoe kan je ze 

aanpakken ? 



KA1 

 
Schrijf dit uit in een 
plan / strategie 
 
op middellange 
termijn 
 
op korte termijn (dit 
project) 

Het Europees Ontwikkelingsplan 
 



KA1 

 
Noden bv op het vlak van: 

 

Het Europees Ontwikkelingsplan 

 

- management 

 - nieuwe onderwijsmethodes / - middelen  

 - Europese dimensie 

 - taalcompetenties 

 - organisatie van opleiding / onderwijs / vorming 

 



KA1:  

noden               plannen  

 
Plan vanuit de 

noden 

 

activiteiten voor 

 

mobiliteit en 

 

samenwerking 



 

KA1 
Mogelijkheden voor personeel in 

schoolonderwijs en 

volwasseneneducatie 
 

 

  

• een onderwijs-/vormings-/opleidingsopdracht   

 
2-60 dagen in een 

gelijkaardige organisatie 

 



 

KA1 
Mogelijkheden voor personeel in 

schoolonderwijs en 

volwasseneneducatie 
 

 

 

• jobshadowing 
 

 

 

 

2-60 dagen in een 

relevante organisatie 
 



 

KA1 
Mogelijkheden voor personeel in 

schoolonderwijs en 

volwasseneneducatie 
 

 

 

• Gestructureerde cursus of “training event” / ‘op maat’ 
 

 

2-60 dagen 



KA1 

LEERMOBILITEIT 

• Voorbereiding 

 

• selectie van de deelnemers  
• transparantie ! 

• duidelijk profiel 

• voorbereiding van de deelnemers 
• taalvoorbereiding 

• Europass  
 

 

• Uitvoering van mobiliteitsactiviteiten 
 

 

 



KA1 

LEERMOBILITEIT 
 

• Follow-up 

 

• evaluatie  

• Erkenning  -  EUROPASS !  - ( OSCAR ) 

• disseminatie 
• binnen eigen organisatie  

• buiten eigen organisatie  

• eTwinning (schoolond) – EPALE (volw edu) 
 

• gebruik van projectresultaten 
 

 





 



 



 



 



KA1 

LEERMOBILITEIT 
 

Gebruik van projectresultaten: 
 

- integratie in de strategische ontwikkeling van 

de organisatie:  
 

- hoe ? 

- met welke middelen ? 
 

 
 

 

IMPACT ! 


