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European School Education Platform

https://school-education.ec.europa.eu/en





FAQ

https://bit.ly/faqesep



woe. 05/10 – 09.00-16.30 uur – Gent
https://etwinning.be/vlaanderen/event/etwid22/ 

Kalender

#ETWID22



Binnen- en buitenland
https://etwinning.be/vlaanderen/events/ 

Kalender

Events



www.etwinning.be

Website



EUROPASS



Eva Van de gaer

Europass 
coördinator
- EPOS -

Hilde Juchtmans

Europass 
medewerker

- EPOS -



https://youtu.be/VAlAVBl6Fgs



Wat is Europass-Mobiliteit?

• Bewijs van ervaringen opgedaan 
tijdens een stage/opleiding/ 
nascholing in het buitenland

• Ondertekend door de zendende 
en ontvangende organisatie

• Documentatie van verworven 
competenties



Waarom Europass-Mobiliteit gebruiken?

• verhoog de impact van je project

• bewijs en documentatie van verworven competenties:
– arbeidsmarktrelevantie (LL mobiliteit)

– professionalisering (LK mobiliteit)

• enig officieel Europees erkend document om 
competenties te valideren

• maak in de Europass-Mobiliteitstool al je nodige 
documenten aan: grant agreement, learning agreement, 
certificate of learning outcomes = Europass-Mobiliteit.



Voor wie is Europass-Mobiliteit?

• Voor zowel individuele als groepsmobiliteit

• Voor leerlingen, cursisten, leerkrachten, …

die een buitenlandse ervaring (of in een andere taalgemeenschap 
binnen België) hebben opgedaan.

stage
nascholing

jobshadowing

samenwerking

COMPETENTIES

Europass-Mobiliteit



Hoe werkt het?
• STAP 1: zendende organisatie vraagt Europass-Mobiliteit aan 

via online tool op europass-vlaanderen.be 

• STAP 2: a) zendende organisatie vult de grant en learning
agreement aan (voorafgaand aan de mobiliteit aan het begin van het project)

b) zendende organisatie vult de Europass-Mobiliteit in 
(vlak voor of aan einde van de mobiliteit)

• STAP 3: ontvangende organisatie checkt en ondertekent de 
Europass-Mobiliteit

• STAP 4: de Europass-Mobiliteit wordt overhandigd aan de houder



Hoe helpt Europass?

• Bij het aanmaken en invullen van de Europass-Mobiliteit:
Training

Helpdesk

• Bij het uitreiken van de Europass-Mobiliteit:
Uitreikingspakket aanvragen via online tool

Explainer video voor de leerlingen



SAVE THE DATE

• Europass-Mobiliteit trainingen
– Dinsdag 29/11/2022 (vm): live

– Donderdag 2/2/2023 (vm): online

• Europass-e-Portfolio en CV (lessenpakket)
– Donderdag 16/2/2023 (vm): live



Hoe inschrijven?

- Nieuwsbrief Epos

- Nieuwsbrief Europass

- Europass-Vlaanderen.be



Meer info?

• Facebook: Europass Vlaanderen 

• Website: Europass-Vlaanderen.be

• Youtube kanaal: tutorials en video’s

• Contact:
– Europass@vdab.be

– Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be

– Helpdesk 02 553 97 20 (di 9-12u en do 9-17u)





• Informatie en peer learning rond
boeiende thema’s (o.a. methodieken
uit andere Europese lidstaten, werken
met doelgroepen, online 
keuzebegeleiding)

• Europese uitwisseling voor
keuzeprofessionals

• Bijzondere aandacht voor Europese
projecten en projectsubsidies

AANBOD: 

Webinars, studiedagen, (gast)presentaties, 
thematische publicaties, conferenties, 

studiebezoeken, sociale media, 
nieuwsbrieven, websites

Volg de Europese dimensie in jouw vakgebied met Euroguidance



SCHRIJF JE IN via www.euroguidance-Vlaanderen.be (-> Agenda)



• Informatie over leermobiliteit voor
jouw doelgroep (o.a.
mogelijkheden, financiering, 
meerwaarde)

• Individueel advies op maat

• Bijzondere aandacht voor Europese
mogelijkheden en subsidies

AANBOD: 

Webinars, studiedagen, 
(gast)presentaties, sociale media, 

websites met tools en info, advies op maat, 
nieuwsbrieven

Krijg meer inzicht in buitenlandkeuzes met Euroguidance

Euroguidance Webinar
‘Leren over grenzen heen’ 

25 november 2022



Contacteer ons: 

Tel : 02/553.99.42

E-mail: joke.verlinden@epos-vlaanderen.be 

Schrijf je in op de 
nieuwsbrief: 

Ga naar euroguidance-vlaanderen.be

Homepage           Nieuws

VOLG ONS !

euroguidance-vlaanderen.be

Twitt twitter.com/euroguidanceFL

ook:  Euroguidance-Vlaanderen-Euroguidance-Flanders



Wat is EPALE ?



Waarom heb je ervoor gekozen om volwassenen te
ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei?

Je verhaal inzenden kan tot 30 oktober 2022



EPALE organiseert haar jaarlijkse internationale EPALE-conferentie op 18, 19 en 20 
oktober. 
Het thema van de online conferentie is ‘Imagine. Enriching, Sustainable, Inclusive
Europe.'
Waarbij deze 4 thema's centraal staan:
• Leergemeenschappen
• Jongvolwassenen
• Innovatieve aanpakken voor skills revolutie
• Creativiteit voor inclusie en sociale cohesie

De keynote speeches en paneldiscussies zijn open voor iedereen. 
Voor de workshops moet je apart inschrijven. Het volledige programma vind je op 
EPALE.

https://epale.ec.europa.eu/nl/node/324098


https://epale.ec.europa.eu/nl

Contact: epale@epos-vlaanderen.be

https://epale.ec.europa.eu/nl

