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info@epos-vlaanderen.be Contactformulier



Keep informed
• Nieuwsbrief 

– 2e wekelijks 

– Blijf op de hoogte van het laatste Epos nieuws
• Contactseminaries, schrijfsessies, wedstrijden, events, inspiratie,…

– Inschrijven via site www.epos-vlaanderen.be

– Rubriek : “Project in de kijker”
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http://www.epos-vlaanderen.be/


Website

• www.epos-vlaanderen.be
– Nieuwe site sinds 16/12/2021
– Informatiewijzer
– Inspiratie 
– Thema’s
– Bibliotheek
– Lopende oproepen
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https://www.epos-vlaanderen.be/


Sociale media opleidingen 

• Gratis

• (Meestal) Online

• Op woensdagvoormiddag 9.00u – 12.00u (max)

• Aanbod 2022
– 16/03: GDPR – gegeven door H. Maes

– 30/03: Wat is storytelling eigenlijk

– 27/04: Instagram inzetten voor je Erasmus+-project

– 18/05: Praktische WS: Een project dissemineren via sociale media van A 
tot Z

– 12/10: Workshop sociale media voor beginners
• Kan nog voor ingeschreven worden
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Sociale media
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Events

1. Grensverleggers – 08/12/2022 - namiddag

– Hendrik Consciencegebouw - Brussel

– Registreren kan vanaf half oktober – hybride
• Nieuwsbrief, website en/of sociale media in het oog houden 

• Thema: Ecologische duurzaamheid 
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Events
2.     Erasmusdays 

– 13/14/15 oktober 2022

– Erasmus+ wordt gevierd over heel Europa

– Oproep om activiteiten te organiseren en te registeren op erasmusdays.eu

• Beurs, fototentoonstelling, zoektocht, filmavond, openingsceremonie van 
internationale beursstand op school, ..

– Promotiepakketten met duurzame gadgets:

• Stickers gedrukt op vegan stickerpapier

• #Erasmusdays & Europass posters gedrukt op compostpapier

• Erasmus+ – vlag geproduceerd van gerecyclede petflessen

• Epos balpennen, biologisch afbreekbaar en vervaardigd uit karton en maïs

• Epos blocnotes gemaakt uit 100% gerecyclede papiersoorten

– Alle goedgekeurde projecten ontvangen een Erasmus+                                                       
/ eTwinning label

– Vanaf 2023 ontvangen alle goedgekeurde projecten ook een                              
Erasmus+ / Epos vlag
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E-acties
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Disseminatie & externe communicatie
eTwinning

TwinSpace:
• Online projectruimte (samenwerking)
• Activiteitenoverzicht (rapportering)
• Publiek uithangbord voor projectactiviteiten (externe 

communicatie)
• Permanente weergave van projectresultaten 

(disseminatie)



EPALE
een interactief platform

• een Erasmus+ space (zowel info privé als publiek delen)

• een samenwerkruimte aanvragen (gesloten groep)

• ruimte voor discussie

• partner search tool

• de mogelijkheid een virtuele groep aan te maken of eraan deel te nemen (community of practice)

https://epale.ec.europa.eu/nl/erasmus-space
https://epale.ec.europa.eu/nl/collaborative-spaces
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/epale_discussion
https://epale.ec.europa.eu/nl/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/nl/communities-of-practice


EUROGUIDANCE KAN JE HELPEN COMMUNICEREN: 

• Euroguidance Vlaanderen Nieuws:                         
Nieuwsbrief voor keuzeprofessionals in 
Vlaanderen   (o.a. rubriek ‘Erasmus inspireert!’) 

• Euroguidance Insight:                                            
Nieuwsbrief voor Europese keuzeprofessionals

• Euroguidance events:                                                  
Studiedagen, conferenties, webinars, …

• Euroguidance website en sociale media                      

→ Heb je nieuws? Laat het ons weten !
Mail naar joke.verlinden@epos-vlaanderen.be

Gaat jouw project over (ONDERWIJS/LEER)LOOPBAANBEGELEIDING? 

mailto:joke.verlinden@epos-vlaanderen.be


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

http://www.euroguidance-vlaanderen.be/


VOX: de sympathieke Epos mascotte
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Epos compenseert haar CO2-uitstoot volledig.
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