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Erasmus+ 2.0: inclusiever,  
groener en digitaler
2021 was een belangrijk jaar voor Erasmus+. De Europese Commissie 
lanceerde namelijk voor de periode 2021-2027 een volledig vernieuwd 
programma. Erasmus+ is inclusiever, groener en digitaler dan zijn  
voorganger en omvat ook een reeks initiatieven om de drempels voor 
deelname te verlagen en meer nieuwkomers aan te aantrekken. 

Het budget dat de Europese Commissie voor dit ambitieuze programma 
uittrekt, is nagenoeg verdubbeld en bedraagt liefst 28,4 miljard euro.  
Dit toont aan dat de Europese Commissie meer dan ooit tevoren een 
onwrikbaar geloof heeft in de kracht van internationalisering: niet alleen 
als middel om de gedeelde waarden en Europees burgerschap in de 
samenleving te verankeren, maar ook om de uitdagingen van een  
samenleving in verandering aan te pakken. 

Voor Epos was het nieuwe Erasmus+-programma een ideale gelegenheid 
voor een nieuwe visie, missie en strategische doelstellingen. We geloven 
100% in de maatschappelijke meerwaarde van internationalisering en we 
willen daarom dat zoveel mogelijk Vlaamse organisaties en individuen 
internationale ervaringen opdoen. Zo wordt iedereen die kan deelnemen 
gestimuleerd om met een open geest in het leven te staan, om te groeien 
op individueel en maatschappelijk vlak, om te ontdekken hoe je op een 
positieve manier met de diversiteit en complexiteit van de samenleving 
omgaat, en nog zoveel meer.

In dit jaarboek kan je lezen hoe de deelnemers aan Erasmus+ nieuwe 
horizonten verkennen en creatieve projecten opzetten. Hoe ze hun blik 
verruimen en internationale netwerken uitbouwen, waar ze jaren later nog 
steeds inspiratie uit halen. Hoe projecten bijdragen aan de kwaliteit in 
onderwijs, vorming en levenslang leren en aan de Europese, horizontale 
prioriteiten: sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en democrati-
sche participatie. Een leraar getuigt: “Deelnemers aan Erasmus+ leren 
niet enkel praktische skills die in het latere werkleven van pas komen, 
maar bovenal worden ze een pak wereldser en wijzer. Dit geeft hun ook 
meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Graag wil ik alle mensen bedanken die zich engageren om met Erasmus+ 
een succesverhaal te schrijven. Mijn collega’s bij Epos die alles op alles 
zetten om mensen en instellingen aan het internationaliseren te krijgen 
en hen hierbij op weg en onderweg helpen. De vele deelnemers die dankzij 
een internationale uitwisseling levensverrijkende ervaringen opdoen. De 
onderwijsinstellingen en andere organisaties, die met een breed scala 
aan projecten een boost geven aan innovatie en kwaliteitsverhoging in 
onderwijs en vorming. En uiteraard ook de Europese Commissie die met 
het vernieuwde Erasmus+-programma nadrukkelijker dan ooit inzet op 
de gedeelde Europese waarden van vandaag en morgen.

We wensen je veel leesplezier,

Jill Peiffer
Directeur Epos
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Epos vzw
Visie en missie 2.0

Als voorbereiding op het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027, 

heeft Epos een intern traject opgezet, niet alleen met het oog op een 

vlotte overgang naar het nieuwe programma maar ook om de 

onderlinge banden tussen de teams te versterken en de algehele 

werking te optimaliseren.

Het proces is gestart met het formuleren van de bestaansreden van 

Epos: wat is de visie en missie van de organisatie?

Epos gelooft 100% in de maatschappelijke meerwaarde van 

internationalisering in onderwijs en vorming. Zo dragen we bij aan 

kwaliteit in onderwijs, vorming en levenslang leren en aan de 

Europese prioriteiten sociale inclusie, duurzaamheid, digitalisering en 

democratische participatie. Verschillende subentiteiten met elk hun 

eigenheid maken deel uit van de koepel Epos vzw.

Om deze visie te realiseren is Epos in de eerste plaats een integere 

en hulpvaardige partner. We communiceren steeds in functie van 

onze klanten en belanghebbenden en maken het verschil met 

betrouwbare, kwaliteitsvolle en transparante informatie. Epos 

inspireert, informeert, adviseert en begeleidt, ook op maat. Daarnaast 

zetten we de kwaliteit en impact van de projecten en van onze 

werking centraal. De Europese, Vlaamse en Epos-doelstellingen 

vormen hiervoor de basis. Tot slot wil Epos innovatie, creativiteit en 

autonomie stimuleren bij haar klanten en binnen de organisatie. Bij 

dit alles werken we waar mogelijk samen met organisaties met een 

complementaire of vergelijkbare opdracht. Zo creëren we samen 

maatschappelijke meerwaarde. 
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Samen met de missie en de visie heeft Epos ook de kernwaarden van 

de organisatie gedefinieerd: 

• Dienstverlening aan de gemeenschap 

 De basiswaarde van Epos is dienstverlening aan de gemeenschap. 

We communiceren steeds in functie van de klant en maken het 

verschil op basis van betrouwbare en transparante informatie. We 

inspireren, informeren, begeleiden en adviseren onze 

belanghebbenden waar mogelijk op maat. De impact van de 

projecten en onze werking staat voor Epos centraal. Hiervoor 

baseren we ons op Europese, Vlaamse en door Epos 

geformuleerde doelstellingen. Zo creëren we samen met onze 

begunstigden maatschappelijke meerwaarde.

• Klantgerichtheid en kwaliteit 

 Epos vertrekt vanuit de noden en vragen van de belanghebbenden 

en vertaalt deze binnen de Europese en Vlaamse (beleids-)kaders. 

We gaan in dialoog met onze belanghebbenden en werken samen 

resultaats- en oplossingsgericht. We communiceren tijdig en 

helder op een flexibele, vriendelijke en assertieve manier. De 

belanghebbenden vinden hun weg naar Epos en spreken ons aan 

voor ondersteuning en hulp. We werken deskundig, efficiënt en 

flexibel. Epos zet zich in voor kwaliteitsvolle dienstverlening en 

resultaten. Hiervoor handelen we steeds professioneel en 

nauwkeurig en vragen hetzelfde van onze begunstigden. We 

rekenen op elkaar en elkaars expertise.

• Samenwerken 

 We communiceren open en constructief met elkaar en met 

anderen. We zijn aanspreekbaar voor alle begunstigden en we 

behandelen iedereen gelijkwaardig. We zetten maximaal in op 

samenwerking tussen de teams en met externen. Epos geeft 

informatie op een heldere en volledige manier door. Hierdoor 

verhoogt de betrokkenheid en nemen we collegiale en gedragen 

beslissingen.

 Bij Epos heeft iedereen vertrouwen in de samenwerking binnen 

teams, tussen teams en met belanghebbenden. Hierdoor is Epos 

een referentiepunt voor ondersteuning bij internationalisering.
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• Menselijkheid 

 Wij vertalen menselijkheid in integriteit. Alle medewerkers 

handelen steeds oprecht, betrouwbaar, correct en eerlijk. Als 

Eposmedewerkers zijn we vrij en autonoom om initiatieven te 

nemen. Daarom doen we ons werk graag en zijn we fier op het 

werk dat we doen. Dit uit zich in enthousiasme en passie. We 

hebben aandacht voor humor, positiviteit en wederzijds respect. 

Voldoende lachen en relativeringsvermogen leidt tot welbevinden 

en een positief klimaat. Belanghebbenden en personeel komen 

daardoor graag naar Epos.

• Groei 

 Binnen de verantwoordelijkheden heeft Epos autonomie om 

initiatieven te nemen. We staan positief kritisch ten opzichte van 

onze werking en durven verder te denken dan het nu. We werken 

voortdurend aan verbeteringen en stimuleren innovatie binnen 

onze organisatie en bij onze belanghebbenden. Vanuit een 

creatieve en innovatieve werking streven we naar vooruitgang van 

de organisatie en naar persoonlijke ontwikkeling met behoud van 

authenticiteit van teams en medewerkers.
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Strategische doelstellingen

De missie en visie van Epos en de Europese horizontale doelstellingen 

hebben geleid tot de strategische doelstellingen van Epos: 

• Nieuwkomers:

 Epos is een vertrekpunt en partner om meer organisaties en 

individuen te ondersteunen op hun internationaliseringsroute in 

onderwijs en opleiding. 

• Mobiliteit verhogen: 

 Epos verhoogt de fysieke, virtuele en gemengde leermobiliteit 

gericht op competentieontwikkeling. 

• Kwaliteitsborging en impact:

 Op basis van structurele analyses stippelt Epos haar beleid uit.  

Ze maakt impact, goede praktijken en resultaten zichtbaar en 

toegankelijk. Epos waakt over de kwaliteit van de projectwerking 

en de eigen werking. 

• Sociale inclusie:

 Epos voert een sociaal inclusief beleid, zowel intern als naar alle 

klanten en belanghebbenden. Via gerichte keuzes en partner-

schap pen integreren we sociale inclusie in alle facetten van onze 

werking. 

• Duurzaamheid:

 Epos zet in op ecologische duurzaamheid in alle facetten van de 

eigen werking en stimuleert deze houding bij haar klanten en 

belanghebbenden. 

• Digitalisering:

 Epos zet in op digitalisering in alle facetten van de eigen werking 

en stimuleert deze houding bij haar klanten en belanghebbenden. 

• Levenslang leren:

 Via internationalisering stimuleert Epos de zin en attitude om te 

leren bij organisaties en individuen. Zo draagt Epos bij tot 
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democratische participatie en levenslang leren om de educatieve, 

professionele en persoonlijke ontwikkeling van haar klanten en 

belanghebbenden te ondersteunen. 

• Opleiders:

 Epos zet in op professionalisering in een internationale context 

van huidige en toekomstige opleiders. 

De strategische doelstellingen zijn vertaald in een reeks indicatoren 

zodat Epos de vinger aan de pols kan houden en bijsturen waar nodig.

Bestuursorganen van de vzw 1

Epos is een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Departement 

Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding (VDAB) en het Vlaamse Departement Werk en 

Sociale Economie. 

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de vzw bestaan 

uit vertegenwoordigers van de stichtende leden van het Vlaamse 

Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en het Vlaamse 

Departement Werk en Sociale Economie. Die laatste vervangt het 

stichtend lid Syntra Vlaanderen, dat werd opgeheven en waarvan de 

activiteiten werden overgeheveld naar onder meer VDAB en het 

Departement Werk en Sociale Economie. De overheveling werd in 

2020 gefinaliseerd en het Departement Werk en Sociale Economie 

zetelt vanaf 2021 in de bestuursorganen in plaats van Syntra 

Vlaanderen.

De algemene vergadering bestaat naast de vertegenwoordigers van 

de leden uit het bestuursorgaan ook uit adviserende leden vanuit het 

Vlaamse agentschap voor jeugd JINT, Socius, en het agentschap 

voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en 

studietoelagen (AHOVOKS).

In het kader van Erasmus+ oefent de Nationale Autoriteit een 

controlefunctie uit op de activiteiten die zich afspelen binnen het 

nationaal agentschap in Epos en rapporteert zij aan de Europese 1 Over Epos - Epos Vlaanderen (epos-vlaanderen.be)

https://www.epos-vlaanderen.be/over-epos/
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Commissie. De Nationale Autoriteit is waarnemend lid in het 

bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur van de vzw is in handen van de directeur.

De werking van Epos wordt gefinancierd door de Europese 

Commissie en de leden van de vzw.

De werkingsmiddelen van de vzw 
in 2021

Om alle activiteiten georganiseerd te krijgen beschikt Epos vzw over 

werkingsmiddelen. De bron van die middelen is deels Vlaams en deels 

Europees.

Het nationaal agentschap

Onder het nationaal agentschap wordt hier verstaan het beheer van 

de Europese gedecentraliseerde Erasmus+-activiteiten in het kader 

van KA1, KA2 en KA3 binnen onderwijs en opleiding. 

De medewerkers van het nationaal agentschap worden ook ingezet 

voor het beheer van de Vlaamse subsidieprojecten Buurklassen, 

Erasmus Belgica en Intercommunautaire stages.

De uitgaven

De werkingsmiddelen bestaan uit enerzijds de terugbetaling van 

personeelskosten en anderzijds de organisatiekosten, zoals kleine en 

grote evenementen, promotie, erelonen, software, experten voor de 

beoordeling van aanvragen en eindverslagen, reiskosten, financiering 

van verkennende bezoeken, thematische acties en contactseminaries 

waaraan derden kunnen deelnemen, enz.

De totale werkingskosten van het nationaal agentschap bedragen  

1 951 199,62 euro in 2021. Circa 79% financiert personeel dat ingezet 

wordt voor het nationaal agentschap. De resterende 21% gaat naar 

organisatiekosten.
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De inkomsten

Voor het nationaal agentschap binnen de vzw ontvangt Epos jaarlijks 

de zogenaamde “contribution to the management cost” en een 

Erasmus+ KA3-budget, wat Europese middelen zijn. Daarnaast 

dragen het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en 

het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie bij om de 

werking gefinancierd te krijgen.

In 2021 wordt 66% van alle werkingskosten gefinancierd via die 

Europese bijdrage en 27% door het Vlaamse Departement Onderwijs 

en Vorming. VDAB en het Vlaamse departement Werk en Sociale 

Economie nemen respectievelijk 5% en 2% voor hun rekening. 

De Vlaamse partners van Epos dragen vooral bij aan de organisatie-

kosten (78%) en door 23% zelf te financieren van personeel dat aan 

Epos wordt afgevaardigd.

Het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming draagt ook nog 

aanzienlijk bij voor de organisatiekosten, onder andere voor het 

beheer van de Vlaamse projecten, en stelt de eigen infrastructuur ter 

beschikking zoals bureau- en vergaderruimte, IT, enz. 

EPALE

Het huidige EPALE-contract met de Europese Commissie heeft een 

duurtijd van 39 maanden en loopt tot 31 maart 2022, waardoor er 

voor 2021 enkel een tussentijdse stand van zaken beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert EPALE voor ca. 61% van de 

geraamde kosten in de aanvraag: via een jaarlijks Ministerieel Besluit 

maakt het Departement Onderwijs en Vorming middelen vrij om de 

resterende 39% te financieren. 

De totale raming van alle kosten voor 39 maanden bedraagt ca.  

409 700 euro of ca. 126 600 euro per jaar.
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In 2021 ging ca. 92% van de middelen, beschikbaar voor dat jaar, 

naar personeelskosten. De overige kosten bestaan voornamelijk uit 

onderaanbesteding en diverse kosten, zoals reiskosten.

eTwinning

Het huidige eTwinning-contract met de Europese Commissie heeft 

een duurtijd van 39 maanden en loopt tot 31 maart 2022, waardoor er 

voor 2021 enkel een tussentijdse stand van zaken beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert eTwinning voor ca. 80% van de 

geraamde kosten in de aanvraag: via een jaarlijks Ministerieel Besluit 

maakt het Departement Onderwijs en Vorming middelen vrij om de 

resterende 20% te financieren. 

De totale raming van alle kosten voor 39 maanden bedraagt ca.  

687 000 euro of ca. 211 000 euro per jaar.

In 2021 ging ca. 77% van de middelen beschikbaar voor dat jaar naar 

personeelskosten. De overige kosten bestaan voornamelijk uit reis- 

en verblijfskosten voor derden, onderaanbesteding (website ed.), en 

andere kosten.

Euroguidance

In 2021 eindigde het Euroguidance-contract met de Europese 

Commissie dat een duurtijd had van 37 maanden en liep tot 31 maart 

2021. De totale raming van alle kosten van dit contract bedroeg  

244 500 euro, waarvan 236 756 euro werd gerealiseerd. Dit is een 

opnamegraad van 97%. De Europese Commissie financiert hiervan 

44%. 

De overige 56% wordt gefinancierd via het Ministerieel Besluit 2020 

met het Departement Onderwijs en Vorming, dat een duurtijd had 

van 15 maanden en tevens liep tot 31 maart 2021. Het Ministerieel 

Besluit 2020, opgemaakt door het Departement Onderwijs en 

Vorming om Euroguidance te helpen meefinancieren, bevat ook de 

cofinanciering voor Europass (cf. infra). In totaal voorzag het 

Ministerieel Besluit 2020 108 089 euro voor 15 maanden, waarvan 
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minimaal 46 491 euro naar Euroguidance moet gaan en minimaal  

39 980 euro naar Europass. Het Ministerieel Besluit laat toe om met 

ca. 20% van het totale budget te schuiven tussen beide projecten in 

functie van de gemeenschappelijke noden en activiteiten.

Ondertussen werd een nieuwe Euroguidance-overeenkomst 

afgesloten met de Europese Commissie voor een duurtijd van 33 

maanden tot en met 31 december 2023. De totale raming van alle 

kosten van het huidige contract voor 33 maanden bedraagt 234 300 

euro of ca. 85 200 euro op jaarbasis, waarvan de Europese bijdrage 

ca. 41% of 37 490 euro bedraagt. De overige 59% wordt gefinancierd 

via het Ministerieel Besluit 2021 met het Departement Onderwijs en 

Vorming, dat een duurtijd heeft van 12 maanden en loopt tot 31 

maart 2022. Het Ministerieel Besluit 2021, opgemaakt door het 

Departement Onderwijs en Vorming om Euroguidance te helpen 

meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor Europass (cf. infra). 

In totaal voorziet het Ministerieel Besluit 2021 76 090 euro, waarvan 

minimaal 32 726 euro naar Euroguidance moet gaan en minimaal 28 

144 euro naar Europass. Het Ministerieel Besluit laat toe om met ca. 

20% van het totale budget te schuiven tussen beide projecten in 

functie van de gemeenschappelijke noden en activiteiten.

In 2021 ging ca. 90% van de middelen definitief toegewezen voor dat 

jaar naar personeelskosten. De overige kosten bestaan voornamelijk 

uit reis- en verblijfskosten, en informatieverspreiding.

Europass

In 2021 eindigde het Europass-contract met de Europese Commissie 

dat een duurtijd had van 37 maanden en liep tot 31 maart 2021. De 

totale raming van alle kosten van dit contract bedroeg 244 000 euro, 

waarvan 239 706 euro werd gerealiseerd. Dit is een opnamegraad van 

98%. De Europese Commissie financiert hiervan 55%. 

De overige 54% wordt gefinancierd via het MB 2020 met het 

Departement Onderwijs en Vorming, dat een duurtijd had van 15 

maanden en tevens liep tot 31 maart 2021. Het Ministerieel Besluit 

2020 opgemaakt door het Departement Onderwijs en Vorming om 

Europass te helpen meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor 
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Euroguidance (cf. infra). In 2020 voorzag het Ministerieel Besluit in 

totaal 108 089 euro voor 15 maanden, waarvan minimaal 46 491 euro 

naar Euroguidance moet gaan en minimaal 39 980 euro naar 

Europass. Het Ministerieel Besluit laat toe om met ca. 20% van het 

totale budget te schuiven tussen beide projecten in functie van de 

gemeenschappelijke noden en activiteiten.

 

Ondertussen werd een nieuwe Europass-overeenkomst afgesloten 

met de Europese Commissie voor een duurtijd van 33 maanden tot 

en met 31 december 2023. De totale raming van alle kosten van het 

huidige contract voor 33 maanden bedraagt 270 350 euro of ca.  

98 310 euro op jaarbasis, waarvan de Europese bijdrage ca. 48% of 

47 800 euro bedraagt. De overige 52% wordt gefinancierd via het 

Ministerieel Besluit 2021 met het Departement Onderwijs en Vorming, 

dat een duurtijd heeft van 12 maanden en loopt tot 31 maart 2022. 

Het Ministerieel Besluit 2021, opgemaakt door het Departement 

Onderwijs en Vorming om Euroguidance te helpen meefinancieren, 

bevat ook de cofinanciering voor Euroguidance (cf. infra). In 2021 

voorzag het Ministerieel Besluit in totaal  76 090 euro, waarvan 

minimaal 32 726 euro naar Euroguidance moest gaan en minimaal 28 

144 euro naar Europass. Het Ministerieel Besluit laat toe om met ca. 

20% van het totale budget te schuiven tussen beide projecten in 

functie van de gemeenschappelijke noden en activiteiten.

In 2021 ging ca. 69% van de middelen definitief toegewezen voor dat 

jaar naar personeelskosten. De overige kosten bestaan voornamelijk 

uit reis- en verblijfskosten, en informatieverspreiding.
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Erasmus+, Europese  
en Vlaamse initiatieven

Erasmus+ 2021-2027 is het EU-programma op het gebied van 

onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Door middel van onderwijs, 

opleiding, jeugdzaken en sport tracht Erasmus+ een bijdrage te 

leveren aan de aanpak van sociaaleconomische veranderingen, 

werkgelegenheid, sociale integratie en andere belangrijke uitdagingen 

waarmee Europa tot het einde van het decennium zal worden 

geconfronteerd2. 

Binnen het Erasmus+-programma vervult Epos vzw een aantal rollen:

a) als nationaal agentschap voor onderwijs en vorming:

 Het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor 

mobiliteit en strategische partnerschappen, met bijzondere 

aandacht voor monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking 

met het Vlaams beleid;

b) als ondersteuningsdienst van eTwinning3 en EPALE4 in Vlaanderen:

 De promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een 

helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools;

c) als coördinatiecentrum voor Euroguidance5 en Europass6: 

 De promotie en ontsluiting van deze Europese instrumenten naar 

de beoogde eindgebruikers en bijdragen tot de transnationale 

samenwerking (in relatie tot het Vlaams beleid).

In het kader van het bevorderen van de internationale mobiliteit door 

lerenden en professionelen in onderwijs en opleiding, en trans nationale 

samenwerking, beheert Epos vzw ook een aantal Vlaamse Fondsen:

a) Buurklassen maakt bilaterale klasuitwisselingen (in het 

leerplichtonderwijs) mogelijk met scholen in onze buurlanden.

b) Erasmus Belgica bevordert de uitwisseling van studenten hoger 

onderwijs tussen de Gemeenschappen in België.

c) Intercommunautaire uitwisseling bevordert mobiliteit binnen 

België voor toekomstige leerkrachten.

Epos coördineert in Vlaanderen ook de werking in het kader van het 

Europees Talenlabel en de Europese dag van de talen.
2 Erasmus+ programmagids via  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_en 

3 https://www.etwinning.be/
4 https://ec.europa.eu/epale/nl
5 https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
6 https://www.europass-vlaanderen.be/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.europass-vlaanderen.be/
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7 https://www.sport.vlaanderen/paginas/
sport-en-europa/erasmus/

De andere nationale agentschappen  
in België 

Aangezien onderwijs en vorming een gemeenschapsbevoegdheid is, 

hebben ook de Federatie Wallonië-Brussel (AEF-Europe) en de 

Duitstalige Gemeenschap (Jugenbüro) een nationaal agentschap 

voor het luik onderwijs en opleiding in Erasmus+. 

JINT is het nationaal agentschap in Vlaanderen voor het 

programmaonderdeel Jeugd onder Erasmus+. BIJ is de Franstalige 

tegenhanger Jint. Jugenbüro is bevoegd voor zowel onderwijs, 

opleiding als jeugd. 

Dat resulteert in vijf nationale agentschappen in België alleen al voor 

onderwijs en vorming.

Epos werkt nauw samen met de andere Belgische agentschappen.

Ook Sport komt aan bod onder Erasmus+. Dat was al het geval in het 

vorige Erasmus+-programma 2014-2020, maar onder het huidige 

programma is het budget voor Sport gestegen. Dit zal onder andere 

de mogelijkheid bieden om leermobiliteit op Europees niveau in de 

sportsector te implementeren (vermoedelijk vanaf 2023). In 

Vlaanderen is Sport Vlaanderen7 verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van het luik Sport onder Erasmus+.

Regio Agentschap Domein(en) Website

Vlaanderen Epos Onderwijs en opleiding www.epos-vlaanderen.be

Vlaanderen Jint Jeugd www.jint.be

Fédération Wallonie-Bruxelles AEF-Europe Onderwijs en opleiding www.erasmusplus-fr.be

Fédération Wallonie-Bruxelles Le bureau international 
jeunesse (BIJ)

Jeugd www.lebij.be

Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens

Jugendbûro Onderwijs en 
opleiding, jeugd

www.jugendbuero.be

Erasmus+ Belgische Nationale Agentschappen

https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/
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8 Actueel overzicht van de personeelsleden via 
https://www.epos-vlaanderen.be/contact/
wie-is-wie/

De medewerkers8 

Alle medewerkers in de vzw zijn verbonden aan één van de drie 

stichtende leden, met name het Vlaamse Departement Onderwijs en 

Vorming, VDAB en het Vlaamse Departement Werk en Sociale 

Economie. De drie organisaties werken volgens de richtlijnen van het 

Vlaamse Personeelsstatuut (of VPS).

Per 31 december 2021 bestaat het Epos-team uit in totaal 32 

medewerkers, wat overeenkomt met 28,3 voltijdse equivalenten. 

• Twee medewerkers hebben Epos verlaten en twee medewerkers zijn 

op pensioen. Die laatste twee werden vervangen in de loop van 

2021. Van de twee medewerkers die Epos hebben verlaten, wordt er 

één vervangen in de loop van 2022.

• Veertien medewerkers zijn verbonden aan de projectlevenscycli van 

Erasmus+ en Vlaamse fondsen in het team samenwerking en 

internationalisering, en het team Vlaamse en Europese fondsen.

• ETwinning kan rekenen op drie medewerkers, EPALE op drie medewer-

kers, en Europass en Euroguidance tot slot tellen elk één medewerker.

• Daarnaast zijn er nog ondersteunende diensten voor de vzw: 

communicatie met twee medewerkers, financiën en secretariaat 

met vijf medewerkers, de ICT-medewerker, en de stafmedewerker 

ter ondersteuning van de directeur en de vzw.

• Drie medewerkers zijn verbonden aan VDAB en één medewerker 

aan het Departement Werk en Sociale Economie. De overige 

medewerkers vallen onder het Departement Onderwijs en Vorming. 

Van die laatste groep zijn vier medewerkers gedetacheerde 

leerkrachten, en twee medewerkers hebben een GESCO-statuut. 

• 53% van de medewerkers zijn vrouwen en 47% zijn mannen: dat is 

in 2021 een bijna gelijke verdeling in tegenstelling tot de 

voorgaande jaren. Dat komt omdat de personeelsleden die Epos 

hebben verlaten allemaal vrouwen waren, en de twee vervangingen 

mannen zijn.

• De gemiddelde leeftijd op het agentschap bedraagt ca. 49 jaar.

https://www.epos-vlaanderen.be/contact/wie-is-wie/
https://www.epos-vlaanderen.be/contact/wie-is-wie/
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2021 in een notendop

3
Vlaamse programma’s

7
Europese programma’s 
en initiatieven onder 
Erasmus+

313
Erasmus+-aanvragen  
voor KA1 en KA2

178
gefinancierde 

Erasmus+-projecten 
voor KA1 en KA2 

(oproep 2021)

€ 33.533.892,26 
financiering voor  
KA1- en KA2-projecten
(oproep 2021)

8.414
uitgevoerde 
mobiliteiten in 2021 
(enkel KA1 onder 
Erasmus+ 2014-2020)

721
unieke organisaties  
in KA1 en KA2

45
deelnemers aan TCA

260
deelnemers hebben de 

impact van Covid-19 
ondervonden op hun 

mobiliteit9

9 Mobiliteiten in KA1 en KA2 onder het vorige 
Erasmus+-programma



22



23

Covid19: stand van 
zaken in 2021
Mobiliteiten of een fysieke projectmeeting organiseren in 2021, het bleef 

afhankelijk van de periode een uitdaging. De situatie kon per land 

razendsnel veranderen en met het reisadvies op moment van boeking 

moesten de begunstigden rekening houden om bij een latere Covid-

opstoot al dan niet op overmachtsondersteuning te kunnen rekenen.

 

Anders dan bij de start van de pandemie in 2020 waren de richtlijnen rond 

overmacht ondertussen gevormd en werden er nog slechts enkele ver-

duidelijkingen gewijzigd. Epos was voor de ondersteuning van zijn begun-

stigden afhankelijk van de Europese instructies vanuit het Directo-

raat-Generaal, zij voorzagen in een set aan richtlijnen over hoe met de 

overmachtssituatie omgegaan moest worden. Vanaf de start van de 

pandemie werden deze geleidelijk aan gevormd: steeds speci fieker, 

stabieler en meer allesomvattend voor de situatie. Er werden verschillende 

maatregelen genomen, bijvoorbeeld dat situa ties niet langer op indivi-

dueel niveau aan de dossierbeheerder voorgelegd moesten worden, of dat 

contractperiodes makkelijker verlengd konden worden. Via een Co-

vid-19-indicatie in de rapporteringstool werd het bovendien mogelijk om 

mobiliteiten te onderbreken, te annuleren, uit te stellen, niet-recupeerbare 

kosten terug te vorderen en kwam ook het organiseren van blended of 

virtuele mobiliteiten/activiteiten in een stroomversnelling.

 

De begunstigden die in 2021 mobiliteiten of een projectmeeting organi-

seerden wisten van tevoren wat de mogelijkheden waren en waar reke-

ning mee moest gehouden worden. We hoorden dat voorzichtigheid in 

vele organisaties de bovenhand bleef nemen of er in eerste instantie voor 

gekozen werd om in te zetten op de kerntaken van onderwijs in de eigen 

school. Ondanks de moeilijke context bleef de zin om te inter nationa-

liseren echter wel bestaan, langs verschillen de kanalen hoorden we over 

het verlangen om terug met minder zorgen een Erasmus mobiliteit te 

plannen. Uit de cijfers blijkt ook dat er in 2021 opnieuw evenveel of in 

sommige domeinen meer mobiliteiten gepland werden dan in 2019, toen 

er nog geen sprake was van de Covidpandemie. Nuancering is hierbij wel 

nodig, ook geannuleerde mobiliteiten, virtuele alternatieven of onderbro-

ken mobiliteiten werden in de tools gerapporteerd. Op dit moment is het 

voor ons niet haalbaar om de verschillende soorten mobiliteiten of 

alternatieven te onderscheiden.





Erasmus+  
2021-2027
Erasmus+ is het EU-programma10 voor onderwijs, opleiding, jeugd en 

sport voor de periode 2021-2021. Het Erasmus+-programma bouwt 

voort op de resultaten die al meer dan 30 jaar worden geboekt met 

Europese programma’s op het gebied van onderwijs, opleiding en 

jeugdzaken, die zowel een intra-Europese als een internationale 

samenwerkingsdimensie hebben. 

Het programma bestaat uit volgende onderdelen:

• Kernactie 1 – individuele leermobiliteit

• Kernactie 2 – samenwerking tussen organisaties en instellingen

• Kernactie 3 – ondersteuning van beleidsontwikkeling en 

-samenwerking

• Jean Monnet Acties

Erasmus+ heeft voor de periode 2021-2027 een geraamde begroting 

van 26,2 miljard euro wat bijna een verdubbeling is vergeleken met 

het vorige programma. Dat bedrag wordt aangevuld met circa 2,2 

miljard euro uit externe samenwerking van de EU. 70% van de 

begroting zal worden gebruikt om mobiliteitskansen te bieden,  

terwijl 30% zal worden geïnvesteerd in samenwerkingsprojecten en 

beleidsontwikkeling.

Erasmus+ legt sterk de nadruk op sociale inclusie en diversiteit, de 

groene transitie en de digitale transitie, met daarnaast ook de 

bevordering van de participatie van jongeren in het democratische 

leven. Door te investeren in toekomstgerichte studiethema’s zoals 

klimaatsverandering, digitale vaardigheden, schone energie, 

kunstmatige intelligentie, gezondheidswetenschappen, enz. hoopt het 

programma haar horizontale doelstellingen te bereiken. 

Het nationaal Erasmus+-agentschap voor Vlaanderen is 

ondergebracht in Epos vzw en is belast met de uitvoering van de 

gedecentraliseerde acties die vallen onder kernactie 1 en 2.
10 VERORDENING (EU) Nr. 1288/2013 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 van 11 december 2013 tot vaststelling van 

“Erasmus+”: het programma van de Unie voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot 
intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG,  
nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG
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Kernactie 1: Mobiliteitsprojecten

• Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel

• Mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel van 

beroepsonderwijs en -opleiding

• Mobiliteitsprojecten voor schoolmedewerkers

• Mobiliteitsprojecten voor personeel in de volwasseneneducatie 

(niet-beroepsgerichte vorming van volwassenen)

Nieuw in kernactie 1 zijn de intensieve programma’s in het hoger 

onderwijs; de leermobiliteit in het beroepsonderwijs naar landen 

buiten Europa; korte en lange periodes van leermobiliteit voor 

scholieren, zowel individueel als in klasverband; en de mobiliteit van 

lerende volwassenen.

Naast de oproep voor projecten is er ook jaarlijks een accreditatie-

oproep voor scholen en organisaties in de domeinen schoolonderwijs, 

beroepsonderwijs en -opleiding, en volwasseneneducatie. 

Geaccrediteerde organisaties kunnen een vereenvoudigde aanvraag 

indienen onder het nieuwe Erasmus+-programma. Gelet op de initiële 

timing van de lancering van het nieuwe programma, is het dan ook 

belangrijk dat aanvragers tijdig op de hoogte zijn over het type 

aanvraag dat ze willen indienen: een vereenvoudigde aanvraag als 

geaccrediteerde organisatie, of een klassieke projectaanvraag.

Kernactie 2: Samenwerkingsprojecten

• De kleinschalige partnerschappen

• De (klassieke) samenwerkingsprojecten

De kleinschalige partnerschappen zijn nieuw en bieden opportuni teiten 

aan een breder scala van belanghebbenden. Deze projectvorm resul-

teert in een lagere subsidie en een kortere looptijd, maar ook in 

vereenvoudigde vereisten om te kunnen deelnemen en dus de drempel 

voor nieuwkomers en kleine organisaties aanzienlijk te verlagen.

Epos ondersteunt ook de volgende Europese initiatieven die centraal 

worden beheerd: Europese universiteiten voor een diepgaande en 

systematische samenwerking, de kenniscentra voor beroepsopleiding, 

de Erasmus Teachers Academies, Erasmus Mundus, capaciteits-

opbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en sport 
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met instellingen wereldwijd als aanvulling op de bestaande 

capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs en in jeugd. 

In bijlage 1 bij dit jaarboek staat een overzicht met de afkortingen en 

definities ter verduidelijking van de gehanteerde terminologie.

Wie meer wil weten over het Erasmus+ 2021-2027 programma, kan 

terecht op de volgende webpagina: https://op.europa.eu/en/

publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-

01aa75ed71a1/language-en. 

Kernactie 3: Steun voor beleidsontwikkeling en samenwerking

Kernactie 3 biedt ondersteuning voor beleidssamenwerking op het 

niveau van de Europese Unie en draagt zo bij aan het ondersteunen 

van nieuw beleid, dat aanleiding kan geven tot modernisering en 

hervormingen, op EU-niveau en op systeemniveau, op het gebied van 

onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.

Activiteiten in het kader van KA3 zijn onder andere gericht op: 

• transparantie, erkenning van vaardigheden en kwalificaties alsook 

van studiepuntenoverdracht en van kwaliteitsborging te bevorderen 

en de validering van niet-formeel en informeel leren, het beheer van 

vaardigheden en begeleiding in verband met vaardigheden te 

ondersteunen;

• de beleidsdialoog met belanghebbenden binnen en buiten de 

Europese Unie te bevorderen, via conferenties, evenementen en 

andere activiteiten met beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en 

andere belanghebbenden op het gebied van onderwijs, opleiding, 

jeugd en sport, om de desbetreffende Europese beleidsagenda’s 

beter bekend te maken en Europa te promoten als uitmuntende 

studie- en onderzoeksbestemming;

• de kwaliteit van de uitvoering van het programma te verbeteren 

door kennis- en praktijkoverdracht tussen nationale agent-

schappen te vergemakkelijken, door de nationale agentschappen 

en de Commissie te voorzien van “denktanks” die het mogelijk 

maken om activiteiten en strategieën uit te werken om de 

uitvoering van het programma nauwer te laten aansluiten bij de 

beleidsontwikkelingen, en door instrumenten aan te reiken om het 

potentieel van synergieën en complementariteit beter te benutten;

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en


• mensen kansen te bieden in elke fase van hun leven, dankzij 

leerervaringen in het buitenland binnen hun specialisatiegebied, 

zoals openbaar bestuur, landbouw en plattelandsontwikkeling, 

nieuwe technologieën, ondernemerschap enz.;

• Erasmus+-uitvoeringsinstanties in staat te stellen om de 

opschaling van Erasmus+-projecten te faciliteren, opdat subsidies 

kunnen worden aangevraagd of synergieën tot stand kunnen 

worden gebracht via de ondersteuning door de op nationaal en 

regionaal beheerde Europese structuur- en investeringsfondsen, 

het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en de 

programma’s op het gebied van migratie, veiligheid, justitie en 

burgerschap, gezondheid en cultuur;

• evenementen, campagnes en andere activiteiten te ondersteunen 

die burgers en organisaties informeren over het Erasmus+-

programma en het beleid van de Europese Unie op het gebied van 

onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport;

• bij te dragen aan de vaststelling en verspreiding van goede 

praktijken en van succesverhalen van de ondersteunde projecten 

om deze projecten meer zichtbaarheid te geven en op te schalen op 

lokaal, nationaal en Europees niveau.

De TCA-activiteiten, de lange-termijnsamenwerking met andere 

nationale agentschappen, de Europese Dag van de Talen, het 

Europese Talenlabel, de Erasmusdays, enz. zijn voorbeelden van 

activiteiten die Epos organiseert in het kader van KA3.

Wie meer wil weten over het Erasmus+ 2021-2027 programma, kan 

terecht op de volgende webpagina: https://op.europa.eu/en/

publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-

01aa75ed71a1/language-en. 

Wie geïnteresseerd is in projectaanvragen, kan hiervoor de 

programmagids raadplegen via https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

programme-guide/erasmusplus-programme-guide. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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Feiten en cijfers voor de oproep 2021

Met het nieuwe programma is ook de terminologie vernieuwd. Het 

onderstaande overzicht helpt bij het ontleden van de afkortingen en 

codes. De cursieve activiteiten zijn aanvragen voor accreditatie waar 

geen middelen tegenover staan, maar wel een soort van toegangs-

ticket zijn tot andere activiteiten in het programma.

Meer uitleg en de woordenlijst staan in bijlage 1 bij dit jaarboek.

KERNACTIE 1 Individuele leermobiliteit
KA120-ADU

Erasmusaccreditatie voor beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatieKA120-SCH

KA120-VET

Mobiliteit voor lerenden en personeel door geaccrediteerde organisaties

KA121-ADU Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in volwasseneneducatie

KA121-VET Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding

KA121-SCH Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in schoolonderwijs

Kortlopende projecten voor mobiliteit door lerenden en personeel

KA122-ADU Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in volwasseneneducatie

KA122-VET Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding

KA122-SCH Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in schoolonderwijs

Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel

KA130 Erasmusaccreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger onderwijs

KA131 Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen EU-lidstaten en met het 
programma geassocieerde derde landen (de Europese dimensie) in het hoger onderwijs

KA171 Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel met niet met het programma 
geassocieerde derde landen (de internationale dimensie) in het hoger onderwijs

KERNACTIE 2 Samenwerking tussen organisaties en instellingen
Partnerschappen voor samenwerking

Kleinschalige partnerschappen (twee rondes telkens voor 30 000 euro en 60 000 euro)

KA210-ADU Kleinschalige partnerschappen in volwasseneneducatie

KA210-SCH Kleinschalige partnerschappen in schoolonderwijs

KA210-VET Kleinschalige partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding

Samenwerkingspartnerschappen

KA220-ADU Samenwerkingspartnerschappen in volwasseneneducatie

KA220-SCH Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs

KA220-VET Samenwerkingspartnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding

KA-220HED Samenwerkingspartnerschappen in hoger onderwijs



Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen 
voor de oproep 2021?

Kernactie 1 – Individuele leermobiliteit

In de domeinen schoolonderwijs (SCH), beroepsonderwijs en 

-opleiding (VET), en volwasseneneducatie (ADU) zijn er twee 

financieringsroutes: voor organisaties met minimaal twee jaar 

ervaring in onderwijs en/of opleiding is er de weg naar accreditatie en 

vervolgens vereenvoudigde aanvragen. Voor organisaties met weinig 

of geen ervaring in onderwijs en vorming of die nieuw zijn in het 

programma zijn er de kortlopende mobiliteitsprojecten. Organisaties 

met voldoende ervaring kunnen dat aantonen via een accreditatie-

aanvraag (KA120) in hun domein. Indien de organisatie 

geaccrediteerd wordt dan ligt de weg open naar geaccrediteerde 

mobiliteitsprojecten (KA121), wat een meer flexibel beheer van 

mobiliteiten toelaat en gepaard gaat met een eenvoudige aanvraag. 

Organisaties met veel Erasmus+-ervaring worden aangemoedigd om 

internationalisering structureel in te bouwen via een accreditatie.

Wie over een VET-charter beschikte, kon dit via een vereenvoudigde 

procedure laten omzetten in een accreditatie. Het charter zelf is 

vervangen door de accreditatie en die is meteen uitgebreid naar de 

andere domeinen. 

Organisaties met weinig of geen ervaring in onderwijs en vorming of 

die onbekend zijn met het Erasmus+-programma kunnen mobiliteiten 

organiseren via de kortlopende projecten (KA122). Organisaties 

kunnen maximaal drie keer financiering krijgen via KA122 in de 

periode van vijf jaar. 

In het hoger onderwijs is in 2021 enkel de Europese dimensie 

aangeboden, m.a.w. mobiliteiten met EU-lidstaten en met het 

programma geassocieerde derde landen, bv. Turkije. Universiteiten en 

hogescholen vragen hun accreditatie niet bij Epos aan maar wel bij 

European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Mits 

goedkeuring krijgen ze dan een ECHE, of European Charter for Higher 

Education. Consortia van instellingen in het hoger onderwijs hebben 

ook een accreditatie nodig, wat ze aanvragen bij Epos (KA130). 
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Geaccrediteerde organisaties en consortia hebben toegang tot 

mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs (KA131).

Enkel accreditatie-aanvragen (KA120) en aanvragen voor 

kortlopende mobiliteitsprojecten (KA122) ondergaan een 

kwaliteitscontrole door externe experten. Geaccrediteerde 

mobiliteitsprojecten worden gemonitord tijdens de uitvoering van de 

projecten omdat de aanvraag tot accreditatie wordt beoordeeld door 

externe experten. 

Ook nieuw in KA1 is dat de mobiliteit door lerenden in 

schoolonderwijs en volwasseneneducatie opnieuw mogelijk is.

In 2021 zijn er 174 KA1-aanvragen ingediend, waarvan 60 voor 

accreditatie (KA120 en KA130), en dus 114 financieringsaanvragen 

voor geaccrediteerde en kortlopende mobiliteitsprojecten.

31

Aantal KA1-aanvragen in 2021

5 
(KA120-ADU)

15
(KA121-SCH accr)

8
(KA122-ADU)

1
(KA130-HED)

26
(KA131-HED Europese dimensie)

27 
(KA120-SCH)

27 
(KA120-VET)

4
(KA121-ADU accr)

13
(KA122-SCH)

15
(KA122-VET)

33
(KA121-VET accr)



Aangezien dit het eerste jaar is van de nieuwe werkwijze is het zinloos 

om te vergelijken met de voorbije jaren: de invulling voor alle 

domeinen is immers in het nieuwe programma ingrijpend gewijzigd. 

De evolutie van de verschillende soorten mobiliteitsprojecten in de 

domeinen zal geleidelijk aan worden uitgewerkt in de toekomst.

Kernactie 2 - Partnerschappen voor samenwerking

Net als kernactie 1 heeft kernactie 2 aanzienlijke wijzigingen onder-

gaan in het nieuwe Erasmus+-programma. Enkel de samenwerkings-

partnerschappen zijn in de call 2021 nog deels vergelijkbaar met het 

vorige programma. Helemaal nieuw zijn de kleinschalige partner-

schap pen en die zijn enkel bedoeld voor thema’s in het school-

onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en volwasseneneducatie. 

Thema’s hoger onderwijs kunnen enkel via samenwerkings partner-

schappen in KA2. De kleinschalige partnerschappen beogen ook 

administratieve eenvoud door te werken met een forfait van 30.000 

euro of 60.000 euro: dat betekent dat op het einde van de rit enkel 

het eindproduct moet worden aangetoond om recht te hebben op het 

forfait. Bovendien zijn er voor kleinschalige partnerschappen altijd 

twee selectierondes per call, één in het voorjaar en één in het najaar. 

Epos heeft ervoor geopteerd om in 2021 60% van het budget voor 

kleinschalige partnerschappen toe te wijzen aan het voorjaar, en 

bijgevolg 40% aan het najaar. 

Bij KA1-aanvragen bepaalt het type organisatie van de aanvrager in 

welk domein de aanvraag moet worden ingediend. Bij KA2-aanvragen 

is het domein waar het strategisch partnerschap de meeste impact 

zal hebben bepalend voor de indiening. 

Aanvraag voor accreditatie 
(in de oproep 2020)

Aanvraag voor subsidie 
(in de oproep 2021)

Schoolonderwijs 27 28

Beroepsonderwijs en -vorming 27 48

Hoger onderwijs 1 (consortium) 26

Volwasseneneducatie 5 12

Financieringsaanvragen voor geaccrediteerde en kortlopende mobiliteitsprojecten
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Aanvragen voor 
kleinschalige partnerschappen

Aanvragen voor 
samenwerkingspartnerschappen

Schoolonderwijs 11 41

Beroepsonderwijs en -vorming 8 21

Hoger onderwijs Niet van toepassing 20

Volwasseneneducatie 14 24

Aantal aanvragen voor partnerschappen

Aanvragen in de oproep 2021

Schoolonderwijs 107

Beroepsonderwijs en -vorming 104

Hoger onderwijs 47

Volwasseneneducatie 55

Aantal aanvragen voor KA1 en KA2

Zo kan een universiteit in 2021 enkel mobiliteitsprojecten aanvragen 

via KA131, maar kan diezelfde universiteit voorstellen van samen-

werkingspartnerschappen indienen in alle domeinen van onderwijs en 

opleiding (schoolonderwijs, beroepsonderwijs- en opleiding, hoger 

onderwijs, volwasseneneducatie). 

Alle KA2-projecten worden beoordeeld door externe lezers.

De grafiek op de volgende pagina maakt een onderscheid tussen de 

soorten projecten per domein en vervolgens ook nog eens de 

indienronde. Aangezien er drie domeinen actief zijn in kleinschalige 

partnerschappen en er ook nog eens twee financieringsbedragen én 

twee rondes zijn, resulteert dat in 12 categorieën voor kleinschalige 

partnerschappen. 

Voor alle soorten partnerschappen en rondes samen heeft Epos 139 

aanvragen ontvangen waarvan de overgrote meerderheid (106) in de 

klassieke samenwerkingspartnerschappen. De onbekende klein schalige 

partnerschappen moeten het stellen met in totaal 33 aanvragen.

Voor KA1 en KA2 samen heeft Epos 313 aanvragen ontvangen in 2021.

Per domein wordt dit:
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Aantal KA2-aanvragen in 2021
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Hoeveel budget wordt er bij Epos aangevraagd in 2021? 

Enkel voor de kortlopende mobiliteitsprojecten worden er ook 

middelen aangevraagd. De aanvragen door geaccrediteerde 

organisaties beperken zich tot aantallen: hun accreditatie geeft hen 

automatisch recht op middelen. Hoeveel ze effectief krijgen wordt 

bepaald door de beschikbare middelen. 

Het aangevraagd budget per domein voor kortlopende mobiliteits-

projecten ziet er als volgt uit:

De aanvragen voor mobiliteiten in het hoger onderwijs in het kader 

van de Europese dimensie (KA131) bevatten evenmin bedragen, enkel 

het gewenste aantal mobiliteiten. De beschikbare Europese middelen 

worden aangevuld met een extra Vlaams budget (cf. infra). De 

aangevraagde mobiliteiten worden in functie van de beschikbare 

middelen in het hoger onderwijs gefinancierd. 

Epos heeft 26 aanvragen van instellingen hoger onderwijs ontvangen 

waarvan één consortiumaanvraag, voor in totaal 7.344 mobiliteiten, 

wat 1.595 mobiliteiten minder is dan in 2020. Daarbovenop zijn er 143 

mo bi li teiten aangevraagd in het kader van “blended intensive pro-

grammes”, of afgekort BIP, een nieuwe opportuniteit in het hoger 

onderwijs. 
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Kleinschalige mobiliteitsprojecten in 
volwasseneneducatie

(KA122-ADU)

Kleinschalige mobiliteitsprojecten in 
schoolonderwijs

(KA122-SCH)

Kleinschalige mobiliteitsprojecten in 
beroepsonderwijs en -opleiding

(KA122-VET)

227.843 194.417 643.147

Aangevraagd budget per domein voor kortlopende mobiliteitsprojecten (2021)
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Voor KA2-projecten worden de volgende bedragen aangevraagd per 

domein en per projecttype:

In totaal, over alle domeinen heen, wordt er 26.010.878 euro aange-

vraagd in KA2 wat ruim 7 miljoen euro minder is dan het jaar ervoor in 

het vorige Erasmus+-programma. Dit is nog altijd een veelvoud van 

wat beschikbaar is (cf. infra), en betekent dat er opnieuw kwaliteits-

volle partnerschappen niet gefinancierd kunnen worden.

Aangevraagd budget per domein en per projecttype (2021)

Kleinschalige projecten
(KA210)

Samenwerkingsprojecten
(KA220)

schoolonderwijs 600.000 5.991.716

beroepsonderwijs en -vorming 450.000 5.643.722

hoger onderwijs Niet van toepassing 6.725.555

volwasseneneducatie 840.000 5.759.885



37



De verhouding tussen kwaliteitsvolle en ingediende aanvragen in KA1
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Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel in 2021? 

Om te slagen moet een project twee grote hordes over, de 

ontvankelijkheidscontrole en de kwaliteitsbeoordeling.

1. Ontvankelijkheidscontrole

 In eerste instantie wordt het project op administratieve juistheid 

en volledigheid gecontroleerd. Zo wordt een aanvraag die te laat 

wordt ingediend administratief niet aanvaard en als onont van-

kelijk beschouwd. De behandeling van de aanvraag stopt hier al.

2. Kwaliteitsbeoordeling

 Projecten die administratief in orde zijn, worden ontvankelijk 

verklaard voor de kwalitatieve beoordeling. Per project worden 

twee externe experten geselecteerd die het project onderzoeken 

op criteria zoals relevantie, kwaliteit, impact, haalbaarheid, enz. De 

experten bepalen de kwaliteitsscore van het projectvoorstel.

 Een project maakt kans op financiering wanneer het een totale 

score behaalt van minimum 60% én minimum de helft op de 

deelscores. De totale score bepaalt de plaats in de rangschikking 

wat belangrijk kan zijn voor die acties die gepaard gaan met 

(beperkte) financiering.

82% van de ingediende KA1-aanvragen, hetzij voor accreditatie, 

hetzij voor financiering van mobiliteitsprojecten, zijn ook kwaliteitsvol 

en dus geslaagd.

In KA2 haalt 72% van de ingediende projecten de kwaliteitscriteria. 

In de tweede grafiek op de vorige pagina zijn enkel die categorieën 

van kleinschalige partnerschappen opgenomen waarvoor er ook een 

aanvraag werd ingediend (cf. supra).

Alle kwaliteitsvolle kleinschalige partnerschappen zijn gefinancierd: 

ofwel via de toegekende middelen aan dergelijke partnerschappen 

ofwel via overschotten die elders niet meer konden worden ingezet. 



Slaagpercentage per kernactie en per domein
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Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de  
Erasmus+ projectfinanciering in 2021  
voor de klassieke activiteiten?  

Jaarlijks wijst de Europese Commissie (via het Directoraat-Generaal 

voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur of DG EAC11) een 

bedrag toe aan alle lidstaten. Daarin is de onderverdeling voor 

domeinen en kernacties al opgenomen. Het Europese budget dat aan 

België wordt toegekend, wordt in onderling overleg verdeeld onder de 

drie gemeenschappen via het intra-Belgische overleg. 

DG EAC sluit dan een contract af met Epos voor de uitvoering van 

KA1 en KA2 in onderwijs en vorming in Vlaanderen.

Voor studentenmobiliteiten in het domein hoger onderwijs (Europese 

dimensie) voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks in een co-financiering 

van 500.000 euro 

Epos beschikt in 2021 over 33.533.892,26 euro voor de financiering 

van KA1- en KA2-projecten12, wat 2.291.350,48 euro minder is dan in 

2020. Die daling is typerend voor de start van een nieuwe program-

ma periode. In de loop van het programma zullen de beschikbare 

Erasmus+-middelen stijgen naar een hoger niveau dan in het vorige 

programma.

In KA1 gaat het gros van de beschikbare middelen naar mobiliteiten 

in het hoger onderwijs (Europese dimensie). In KA2 gaan de meeste 

middelen naar VET. Het domein hoger onderwijs is dan ook de groot-

verdiener wanneer beide kernacties worden opgeteld, terwijl VET op 

de tweede plaats staat, gevolgd door schoolonderwijs en volwassen-

eneducatie.

11 Directorate General for Education and Culture
12 Europese en Vlaamse bronnen
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Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd in 2021 en 
voor welke bedragen?

Epos heeft in 2021 aan 105 mobiliteitsprojecten (KA1) 18.516.289 

euro kunnen toekennen. In totaal zijn er 451 organisaties betrokken 

die 9.996 deelnemers willen uitsturen. 

 

Epos financiert 73 partnerschappen (KA2) in 2021 voor een totaal-

bedrag van 14.723.103,40 euro. Daarvan zijn er 47 samenwerkings-

partnerschappen die samen 13.283.103,40 euro krijgen.

Gefinancierde projecten in KA1: euro (aantal)

13.568.336 (26)
KA131-HED Europese dimensie

186.256 (4)
KA121-ADU accr

1.561.806 (15)
KA121-SCH accr

2.287.911 (33)
KA121-VET accr

638.245 (15)
KA122-VET

133.626 (8)
KA122-SCH

140.109 (4)
KA122-ADU
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Gefinancierde projecten in KA2: euro (aantal)

3.041.471 (10)
KA220-HED

3.312.076 (13)
KA220-VET

4.539.157 (15)
KA220-SCH

2.390.399 (9)
KA220-ADU

300.000 (5)
KA221-ADU-60000-R1

120.000 (2)
KA210-VET-60000-R1

60.000 (2)
KA210-VET-60000-R1

180.000 (3)
KA210-ADU-60000-R230.000 (1)

KA210-VET-30000-R1 30.000 (1)
KA210-SCH-30000-R2

360.000 (6)
KA220-SCH-60000-R2

240.000 (5)
KA210-VET-30000-R1

120.000 (2)
KA220-SCH-60000-R1



44

Hoeveel van het beschikbare budget wordt 
daadwerkelijk vastgelegd in projectovereenkomsten?

Het vastleggingspercentage is een percentage dat aangeeft hoeveel 

van het beschikbare budget effectief wordt toegewezen aan 

projecten in het domein van die bepaalde kernactie. Als het vast-

leggingspercentage hoger is dan 100% betekent dit dat er meer 

budget kon worden toegekend aan een domein in een kernactie dan 

er initieel ter beschikking was. Dat betekent dat er dus in een andere 

kernactie en/of een ander domein een overschot is dat niet kan 

worden ingezet. Epos beoogt immers altijd om het totale beschikbare 

budget ook maximaal in te zetten.

Vastleggingspercentage voor KA1 in 2021
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Voor KA2 wordt het onderscheid tussen de soorten forfaits niet 

gemaakt in de kleinschalige partnerschappen. Daar beperkt de 

vastlegging zich tot de domeinen en de selectierondes.

Vastleggingspercentage voor KA2 in 2021
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Welke soorten organisaties nemen deel?

In een aanvraag duiden de deelnemende organisaties aan welke 

organisatiebeschrijving het best bij hen past. 

• 17% van de instellingen zijn secundaire scholen voor algemeen 

onderwijs. 

• Eveneens 17% van de organisaties zijn instellingen hoger onderwijs.

• Daarna volgen met 16% de secundaire scholen voor beroeps-

onderwijs en -opleiding.

• Op de gedeelde vierde plaats staan met 12% de niet-gouverne-

mentele organisaties of associaties en de basisscholen. 

• Onderwijsorganisaties in het kader van volwasseneneducatie 

vertegenwoordigen 4% en staan op de 8ste plaats. 

Wat zijn de meest voorkomende topics en prioriteiten 
in de projecten?

In KA1-projecten is er enkel sprake van topics en bestaat de top vijf uit:

1. Work-based learning

2. New learning and teaching methods and approaches

3. Cooperation between educational institutions and business

4. Digital skills and competences

5. Digital content, technologies and practices

In KA2 zijn er zowel topics als prioriteiten. De top vijf van de topics 

ziet er als volgt uit:

1. Creating new, innovative or joint curricula or courses

2. Development of training courses

3. New learning and teaching methods and approaches

4. Digital skills and competences

5. Inclusion, promoting equality and non-discrimination

Twee van de vijf prioriteiten komen terug bij KA1 en bij KA2, namelijk 

“new learning and teaching methods and approaches” en “digital 

skills and competences”.
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Wat de prioriteiten betreft, moeten de aanvragers in KA2 kiezen uit 

een lijst met horizontale of domeinoverschrijdende prioriteiten en 

domeinspecifieke prioriteiten. 

De tien meest gekozen prioriteiten in KA2-projecten zijn:

1. HORIZONTAL: Inclusion and diversity in all fields of education, 

training, youth and sport

2. HORIZONTAL: Addressing digital transformation through 

development of digital readiness, resilience and capacity

3. SCHOOL EDUCATION: Supporting teachers, school leaders and 

other teaching professions

4. HORIZONTAL: Common values, civic engagement and 

participation

5. HORIZONTAL: Environment and fight against climate change

6. VET: Adapting vocational education and training to labour market 

needs

7. HE: Stimulating innovative learning and teaching practices

8. VET: Contributing to innovation in vocational education and 

training

9. ADU: Improving the availability of high quality learning 

opportunities for adults

10. ADU: Improving the competences of educators and other adult 

education staff

De meest voorkomende prioriteiten zijn ontegensprekelijk gelieerd 

aan wat er op dit ogenblik leeft in onderwijs en opleiding, maar de 

rangschikking kan wel vertekend zijn door het beperkt aantal 

projecten dat slechts kan worden gefinancierd en de verschillen in 

beschikbare middelen tussen domeinen.
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Provinciaal aandeel van de KA1-overeenkomsten voor de oproep 2021

26% 19%

26%

12%

17%

Provinciaal aandeel van de KA2-overeenkomsten voor de oproep 2021

29% 21%

22%

6%

22%
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In welke provincies13 bevinden zich de project-
coördinatoren van gefinancierde projecten in 2021?

De bovenste kaart op de vorige pagina toont het procentuele aantal 

KA1-contracten per provincie die in 2021 zijn toegekend:

Behalve hoger onderwijs bevinden de deelnemers aan Erasmus+-

mobiliteiten van de organisaties zich nagenoeg in dezelfde regio van 

de instelling.

In het hoger onderwijs is dat niet het geval: studenten hoger 

onderwijs, toch de grootste groep deelnemers, zijn niet noodzakelijk 

afkomstig uit de regio waar de hogeschool of universiteit zich 

bevindt.

 

De kaart eronder toont het procentuele aantal KA2-contracten voor 

strategische partnerschappen uit alle domeinen per provincie in 2021. 

In bijlage 2 geven de tabellen de achterliggende details met het 

overzicht van het aantal contracten per kernactie, per domein, per 

provincie en per oproepjaar.

Waar in het vorige programma de provincie Antwerpen de koploper 

was, is die rol in 2021 nu weggelegd voor de provincie West-

Vlaanderen waar er evenveel KA1-projecten zijn als in Antwerpen 

maar beduidend meer KA2-projecten.

 

13 Vlaams-Brabant en het Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest zijn samengevoegd





Feiten en cijfers 
voor gerealiseerde 
mobiliteiten in 2021
Bij de gerealiseerde mobiliteiten in 2021 hoort een serieuze 

kanttekening: de feiten en cijfers in dit hoofdstuk gaan enkel over 

mobiliteiten die werden uitgevoerd in het kader van Erasmus+ 2014-

2020.

Voor de eerste oproep (2021) van het nieuwe Erasmus+-programma 

2021-2027 zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar op het 

moment dat dit jaarboek werd opgemaakt. Daarom is er beslist om 

die cijfers niet mee te nemen en het overzicht te beperken tot 

betrouwbare data.

Het aandeel van de gerealiseerde mobiliteiten van de call 2021 in het 

kalenderjaar 2021 zal hoe dan ook beperkt zijn omwille van Covid en 

de vertragingen in de loop van de oproep.

Gender van de deelnemers  
per domein in kernactie 114

De Europese software laat enkel toe om te selecteren tussen man en 

vrouw wanneer er naar het gender wordt gevraagd. Dat wijzigt in het 

nieuwe Europese onderwijsprogramma.

Gemiddeld 59% van alle mobiliteiten worden uitgevoerd door 

vrouwen. Dat is één procent minder dan vorig jaar, en dus een 

behoorlijk stabiel gegeven.

De verhouding tussen mannen en vrouwen verschilt van domein tot 

domein. Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel van de vrouwen 

gestegen in alle domeinen, behalve in Beroepsonderwijs en -opleiding 

waar er een kleine daling optreedt.

14 KA107 komt aan bod in een apart overzicht  
(cf. infra)
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Deelnemers per soort mobiliteit en per soort domein in 
kernactie 1

Schoolonderwijs (KA101)

Job shadowing Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het buitenland

Onderwijsopdrachten

0,12%

22,04%
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2,24%

Mobiliteit door VET-lerenden 
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91,05%

Opleiding van personeel in 
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5,94%

Opleidings- en 
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0,78%
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Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel 
tussen Erasmus+-programmalanden (KA103)
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het buitenland

Onderwijsopdrachten

31,38%

68,09%

0,53%
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KA101

Job Shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Nederland Nederland Spanje

Finland Frankrijk

Verenigd Koninkrijk Italië

Estland Spanje

IJsland Finland

KA102  
en  

KA116

ErasmusPro – mobiliteit 
door VET-lerenden  
(3 tot 12 maanden)

Mobiliteit van  
VET-lerenden (2 weken 

tot 3 maanden)

Opleiding van personeel 
in het buitenland

Onderwijs- en 
opleidingsopdrachten  

in het buitenland

Frankrijk Spanje Nederland Nederland

Spanje Nederland Italië Frankrijk

Italië Frankrijk Spanje Malta

Letland Malta Tsjechië Duitsland

Verenigd Koninkrijk Italië Frankrijk Finland

Bestemming per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1

KA103

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings-

doeleinden

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden

Spanje Nederland Spanje Nederland

Nederland Spanje Frankrijk Spanje

Italië Portugal Italië Frankrijk

Portugal Finland Finland Duitsland

Finland Oostenrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk

KA104

Job shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Noorwegen Spanje Litouwen

Spanje Nederland

Nederland Noorwegen

Zweden Tsjechië

Oostenrijk Denemarken

Estland

Bestemming per soort mobiliteit en per domein in 
kernactie 1

Het overzicht biedt een rangschikking van de vijf meest populaire bestemmingen per domein en per 

soort mobiliteit.



Soorten mobiliteit per domein in KA1 Gemiddelde 
duur in dagen

Schoolonderwijs (KA101)

Job shadowing 3,7

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 5,1

Onderwijsopdrachten 54,0

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102)

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 67,3 *

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 16,1

Opleiding van personeel in het buitenland 4,2

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 6,5

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland -

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA116)

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 95,8

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 17,2

Opleiding van personeel in het buitenland 4,7

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland 3,5

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103)

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 4,2

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 4,1

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 102,4

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 131,2

Volwasseneneducatie (KA104)

Job shadowing 5,3

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 4,0

Onderwijsopdrachten 5,0

* Het gemiddelde aantal dagen is lager dan de minimale duur als gevolg van Covid.

Gemiddelde duur van een mobiliteit per domein in kernactie 1
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In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van de korte stage tot 14 

dagen gedaald van 75% naar 61%, ten voordele van de stage tussen 

de twee en vier weken (van 19% naar 31%). 

Het aandeel van stages van één tot drie maanden blijft gelijk, terwijl 

een minderheid voor langer dan drie maanden op stage gaat.

Duur stage door lerenden in beroepsonderwijs en -vorming

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1-14 dagen

61,19%

15-30 dagen

30,62%

31-89 dagen

6,68%

> 89 dagen

1,51%



Gerealiseerde mobiliteiten in 2021  
in het hoger onderwijs met 
Erasmus+-partnerlanden (KA107)

In tegenstelling tot de vorige activiteiten, zijn er ook inkomende 

mobiliteiten mogelijk in een KA107-project. Dat betekent dat de 

Vlaamse coördinator zowel de uitgaande mobiliteit naar partner-

landen van Vlaamse studenten en Vlaams personeel beheert, als 

inkomende mobiliteiten uit die partnerlanden. 

Van alle mobiliteiten van dit type is 79% inkomend, dus van een 

instelling hoger onderwijs in een partnerland. Dat is aanzienlijk meer 

dan vorig jaar (65%). 45% van die inkomende mobiliteiten betreft 

studenten die hier komen studeren. 

De uitgaande mobiliteiten naar partnerlanden bestaan voor ruim 25% 

uit personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden en voor 38% uit 

personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden.

De uitgaande studenten naar partnerlanden zijn goed voor ruim 36% 

van alle uitgaande mobiliteiten, en dan vooral voor studiedoeleinden.

Inkomende en uitgaande mobiliteiten in KA107

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Inkomend

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden van/

naar partnerlanden

Uitgaand

6,23% 8,45%

Inkomend

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden van/

naar partnerlanden

Uitgaand Inkomend

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaand Inkomend

Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden 

van/naar partnerlanden

Uitgaand

28,17%

17,51%

38,03%

19,84%
25,35%

56,42%
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Van de inkomende deelnemers (studenten en personeel) zijn 46% 

mannen en 54% vrouwen. 

56% van de inkomende mobiliteiten zijn studenten voor studiedoel-

einden, wat een daling is ten opzichte van vorig jaar. 57% van die groep 

zijn vrouwen. De verhouding tussen mannen en vrouwen blijft hetzelfde 

in de subcategorie inkomende studenten voor studiedoeleinden.

De uitgaande mobiliteiten worden in toenemende mate door meer 

vrouwen dan mannen uitgevoerd (61% versus 39%).

Bij de uitgaande mobiliteiten door personeel voor onderwijs doel-

einden uitgevoerd zijn de mannen in de meerderheid (61%), terwijl de 

vrouwen de bovenhand voeren met 59% wanneer het uitgaande 

personeelsmobiliteiten voor opleidingsdoeleinden betreft.

De studenten zijn verantwoordelijk voor 37% van de uitgaande 

mobiliteiten, een stijging ten opzichte van vorig jaar, waarbij de 

vrouwelijke uitgaande studenten de meerderheid uitmaken met 77%, 

ook een aanzienlijke stijging.

De inkomende en uitgaande genderverdeling per soort mobiliteit ziet 

er als volgt uit:

Inkomende en uitgaande M en V per soort mobiliteit in KA107

Uitgaand man Uitgaand vrouw Inkomend man Inkomend vrouw

60%
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40%

30%
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0%
Personeelsmobiliteit 

voor onderwijs-
doeleinden van/naar 

partnerlanden

39%

19%

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings-

doeleinden van/naar 
partnerlanden

37%

20%
16%

Studentenmobiliteit 
voor studie doeleinden 

van/naar 
partnerlanden

21%

33%

53%

59%

Studentenmobiliteit  
voor stage doeleinden 

van/naar 
partnerlanden

0%

14%

6%7%

16%

39%

21%
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Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden naar 

partnerlanden

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden naar 

partnerlanden

Oekraïne Bhutan Oekraïne Rusland

Suriname
Palestina

Ghana
Israël

Albanië

Cambodja Rusland Marokko
DR Congo

Indië Marokko Oekraïne

Zuid-Afrika
Oeganda

Indië Thailand
ArmeniëZuid-Afrika

Land van herkomst bij inkomende KA107-mobiliteiten (top vijf)

Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden naar 

partnerlanden

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden naar 

partnerlanden

Verenigde Staten van 
Amerika

Republiek Servië
Zuid-Afrika

Palestina Rusland Oekraïne
Australië

Jordanië Cambodja Verenigde Staten 
van Amerika

Marokko

Verenigde Republiek 
Tanzania
Suriname

Bosnië & Herzegovina
Oekraïne
Canada

Republiek Kazachstan
Libanon

Egypte
Canada
Australië
Marokko

Bosnië & Herzegovina
Georgië

Oekraïne
Georgië

Bestemming van uitgaande KA107-mobiliteiten door Vlaamse deelnemers (top 5)

Soorten mobiliteiten in KA107 Dagen

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 6,9

Uitgaande 9,2

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 7,6

Uitgaande 6,7

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 134,9

Uitgaande 115,9

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 107,8

Uitgaande 89,2

Gemiddelde duur van de mobiliteit in KA107 (in dagen)







Epos transnationale 
activiteiten in 2021 
Onder ETNA (Epos transnationale activiteiten) vallen alle 

transnationale activiteiten die Epos uitvoert:

• Eigen georganiseerde activiteiten met een internationale 

component: contactseminaries, thematische seminaries, study 

visits, activiteiten in het kader van data-analyse; 

• Vlaamse deelnemers uitsturen naar internationale contact-

seminaries, thematische seminaries, study visits, activiteiten in het 

kader van data-analyse;

• Deelname aan nationale events met een Europese meerwaarde;

• Verkennende bezoeken voorafgaandelijk aan een effectieve 

projectaanvraag.

Wat Epos aanbiedt in het kader van ETNA is ruimer opgevat dan wat 

onder Erasmus+ wordt georganiseerd in het kader van Transnational 

Cooperation Activities (of TCA). Epos financiert ook internationale 

activiteiten, zoals verkennende bezoeken, waarvoor de Erasmus+-

middelen niet worden ingezet.

De doelstelling van Epos en Erasmus+ zijn dezelfde, namelijk 

kwaliteitsvolle internationale samenwerking op poten zetten en 

onderhouden.

De transnationale samenwerkingsactiviteiten vormen een instrument 

om de verschillende programma’s te ondersteunen bij het 

verwezenlijken van hun doelstellingen en prioriteiten. 

Epos heeft zelf specifieke doelstellingen geformuleerd zoals, het 

aantrekken en ondersteunen van potentieel nieuwe begunstigden, 

kwaliteit van de aanvragen en uitvoering van projecten en acties 

optimaliseren, impact en disseminatie van project(resultaten) 

bevorderen, het verder professionaliseren van Epos-medewerkers, enz.
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Activiteiten Erasmus+ (TCA)

Epos publiceert de activiteiten die het wil financieren in de twee-

wekelijkse nieuwsbrief en op de website. 

Geïnteresseerden die wensen deel te nemen, kunnen een gemoti-

veerde aanvraag indienen. Wordt de aanvraag aanvaard, dan 

ontvangt de begunstigde een vergoeding van Epos.

Deelname is niet vrijblijvend. Al bij de kandidaatstelling verbinden 

aanvragers zich ertoe om de kennis te delen met Epos. Zo maakt de 

deelnemer een verslag op van de activiteit, dat geheel of gedeeltelijk 

kan worden gepubliceerd. De deelnemer kan ook worden gevraagd als 

spreker of voor een interview, enz.

Een dergelijk getuigenis is zinvol voor het promoten van activiteiten, 

maar kan mensen inspireren en meteen ook kennis dissemineren.

Contactseminaries Erasmus+ (TCA)

Ondanks de Covid19-beperkingen heeft Epos in Leuven het 

contactseminarie Quality Dual Learning in Initial Vocational 

Education and Training georganiseerd. Het bood de mogelijkheid aan 

9 Vlaamse en 17 buitenlandse vertegenwoordigers contacten te 

leggen en nieuwe projectideeën te ontwikkelen.

Ook heeft Epos 20 Vlaamse vertegenwoordigers aan buitenlandse 

contactseminaries geselecteerd. Slechts één ervan verliep live 

(Cyprus), de andere waren online.
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Thematische activiteiten Erasmus+ 
(TCA)

Daarnaast werden 14 Vlaamse deelnemers geselecteerd voor 

thematische seminaries. Ook hier verliepen de meeste in digitale 

vorm, behalve het seminarie in Tsjechië.

Titel van het contactseminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Boosting digital learning and blended mobility Duitsland 1

Green Erasmus – green mobility – green schools Duitsland 4

Creating cooperation for accredited organisations Zweden 4

Building project planning and management competences among workers of early childhood 
education and care institutions

Polen 2

A contact making seminar/training on the implementation of pupil mobility in SE under KA1 
action

Letland 3

VET contact seminar in the field of creative arts and crafts Tsjechië 3

Climate Change Cyprus 1

Enhancing Digital Competences in Education & Training Estland 2

Contactseminaries Erasmus+ (TCA) gefinancierd door Epos in 2021

Titel van het contactseminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Study visit: Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in 
school guidance and career guidance

Frankrijk 2

Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps Research in the time 
of a pandemic

Polen 1

Pupil Mobility in Europe - making inclusion a reality Duitsland 1

Building up the capacity - family and school together for well-being; parental engagement 
and family schools

Finland 1

Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+ Slovakije 3

Career guidance and counselling for students from vulnerable group Servië 1

Come and see - Exchange of good practices as support for internationalisation of 
institutions and professionalisation of teachers in VET sector

Tsjechië 2

Sustainability in Erasmus+: Towards the green transition Duitsland 3

Thematische activiteiten Erasmus+ (TCA) gefinancierd door Epos in 2021
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Verkennende bezoeken Erasmus+

Tot slot heeft Epos ook 14 verkennende bezoeken naar 5 

verschillende landen gefinancierd gericht op Erasmus+. Ook deze 

actie werd sterk ingeperkt door de pandemie.

TCA leidt tot project

Dat deelname aan transnationale activiteiten impact heeft bewijst 

Els Willems van de GO! Basisschool Kameleon in Turnhout. 

Els Willems vertelde in het jaarboek 2019 enthousiast over haar 

deelname aan een Epos-contactseminarie rond sociale inclusie en 

een voorbereidend bezoek. Die bleken de hefboom te zijn voor een 

Europees partnerschap voor schooluitwisseling (KA229) onder de 

oproep 2020. Ondertussen is het project afgelopen en het bleek een 

groot succes te zijn, getuige het artikel in de lokale pers.

Bestemming Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Hongarije 2

Malta 2

Nederland 6

Portugal 2

Zweden 2

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/20201028_Gazet-van-Antwerpen-Kempen_p-23_Basisschool-Kameleon-leert-van-Europese-collega-s.pdf
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European Innovative 
Teaching Award
Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs 

en Jeugd, Mariya Gabriel, is ervan overtuigd dat samenwerking 

tussen de lidstaten van de Europese Unie op het gebied van 

onderwijs- en opleidingsstelsels de kwaliteit en de inclusiviteit ervan 

verder verrijkt. Daarom is het werken aan een Europese 

onderwijsruimte één van haar topprioriteiten. In verscheidene EU-

acties wordt nagegaan hoe een loopbaan in het onderwijs 

aantrekkelijker kan worden gemaakt, hoe de kwaliteit van de 

lerarenopleiding en de nascholing kan worden verbeterd, en hoe het 

aantal leerkrachten dat gebruik maakt van leermobiliteiten in Europa 

en deelname aan transnationale professionele netwerken en 

gemeenschappen verhoogd kan worden. 

In scholen in heel Europa vinden veel innovaties plaats onder impuls 

van leerkrachten en schoolgemeenschappen. Leerkrachten hebben 

nieuwe manieren ontwikkeld om technologieën in het onderwijs en 

het leren te integreren. Door te netwerken en deel te nemen aan 

Erasmus+-projecten hebben zij hun competenties up-to-date 

gehouden en de Europese dimensie tot een wezenlijk onderdeel van 

hun werk gemaakt. Al deze innovatie moet zichtbaar worden, gevierd 

en gedeeld, zodat we er allemaal van kunnen leren. 

Dat is wat de Europese prijs voor innoverend lesgeven, die in 2021 als 

nieuwe actie in het kader van de Europese onderwijsruimte is 

gelanceerd, doet. De Europese prijs voor innovatief lesgeven is 

bedoeld als erkenning voor prestaties binnen het Erasmus+-

programma en als blijk van waardering voor projecten die 

uitmuntende innovatieve onderwijspraktijken omvatten. 

De prijs is een eerbetoon aan de prestaties van leerkrachten en 

scholen en een blijk van waardering voor hun werk. Tegelijkertijd 

benadrukt de prijs de waarde van het Erasmus+-programma voor de 

Europese samenwerking tussen docenten en de totstandbrenging 



van de Europese onderwijsruimte. Erasmus+ is essentieel voor de 

ondersteuning van wederzijds leren door leermobiliteit in het 

buitenland, professionele netwerken en praktijkgemeenschappen, en, 

ten slotte, professionele uitmuntendheid. 

Het thema voor de eerste editie in 2021 was “distance and blended 

learning”. Het was de bedoeling te laten zien hoe het combineren van 

verschillende onderwijs- en leerpraktijken, waaronder het gebruik van 

digitale instrumenten, bijdraagt tot doeltreffend en inclusief 

onderwijs. Dit is uiteraard bijzonder relevant in de context van 

Covid19 en gekoppeld aan het actieplan voor digitaal onderwijs. 

Epos heeft het project Future Classroom Lab van het GO! Atheneum 

Brakel als prijswinnaar in de categorie secundair onderwijs 

geselecteerd: 

Projectinfo: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/

details/2015-1-BE02-KA101-012197.

In het voorjaar 2022 is A compendium of the 2021 European 

Innovative Teaching Award laureates verschenen waarin alle 104 

winnaars terug te vinden zijn.
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Europese dag van 
de talen en het 
Europees talenlabel
Europese dag van de talen15 

Bij het afsluiten van het Europese Jaar van de Talen in 2001 werd 26 

september de Europese Dag van de Talen (EDT) in Europa met het 

doel om het leren van vreemde talen te promoten en te bevorderen. 

Sindsdien lanceren de Europese Commissie en de Raad van Europa 

oproepen om de EDT in de kijker te zetten; ze bieden ondersteuning 

met promotiemateriaal, didactisch materiaal en diverse evenementen.

In Vlaanderen organiseert Epos vzw in samenwerking met het Vlaamse 

Europese Dag van de Talen-platform tweejaarlijks een Europese Dag 

van de Talen-congres. Telkens staat het (be)leven van taal centraal.

Het EDT-congres 2021 was extra feestelijk. Niet alleen was het de 

tiende editie van het congres, in 2021 vierde de Europese Dag van de 

Talen eveneens zijn twintigste verjaardag. Het thema van deze editie: 

“Lezen in alle talen” sprak een breed publiek aan. We mochten dan 

ook ruim 180 taalliefhebbers verwelkomen. 

Via de EDT-Awards stimuleert het Vlaamse EDT-platform 

organisaties uit het school- en volwassenenonderwijs om EDT vorm 

te geven. In 2020 lanceerde het platform “Lees je taal-rijk!”, een 

wedstrijd rond leesbevordering. Organisaties die zich inschreven, 

gingen ermee akkoord om een plan rond dit thema uit te werken en 

uit te voeren. Tijdens het EDT-congres in 2021 werden de publieks- en 

vakjuryprijzen uitgereikt. 15 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
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De winnaars van deze awards waren:

• Sint-Catharina lagere school – Sinaai

• GO! Basisschool Bevegem – Zottegem

• Sint-Andreas Instituut – Brugge

• 6TSO GO! Campus Genk TA De Wijzer

• CVO Volt – Heverlee

• OLV Kruibeke

Europees talenlabel16 

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie 

ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de 

Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel uitgereikt door Epos vzw. 

Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen 

op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht 

brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen 

mensen en organisaties ondernemen rond talen; het is ook de bedoe-

ling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan 

iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. De 

promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en 

mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het 

Europese karakter van deze wedstrijd, in heel Europa. De criteria om 

de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Com-

missie; Vlaanderen voegde er drie Vlaamse prioriteiten aan toe.

Meer informatie over het talenlabel en de Europese thema’s en 

criteria staan op deze website en de Epos-website. 

In 2021 werd geen wedstrijd georganiseerd in kader van het Europees 

Talenlabel. 

16 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
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De positieve impact 
van Erasmus+ en 
eTwinning op scholen
Onderzoek naar de impact van 
Erasmus+ en eTwinning op  
Vlaamse scholen 
 

In opdracht van Epos heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA 

Consult de impact van Erasmus+ en eTwinning op Vlaamse scholen 

onderzocht. Ze namen drie dimensies onder de loep: de kwaliteit van 

het onderwijs, de ontwikkeling van de school en de internationalisering. 

 

Wat bracht dit onderzoek aan het licht? 

 

Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft, hebben Erasmus+ en 

eTwinning een uiterst positieve impact. De programma’s verruimen de 

horizon van leerlingen en verhogen hun zelfredzaamheid, verant woor-

delijkheidszin en zelfvertrouwen. Hierdoor staan ze sterker op de 

arbeidsmarkt en krijgen ze meer kansen, zeker ook kwetsbare 

leerlingen. 

Leerkrachten ervaren dan weer meer betrokkenheid, een betere 

teamsfeer en een vlottere samenwerking. Ze voelen zich gesterkt in 

hun missie en krijgen meer kansen voor persoonlijke en professionele 

groei, wat een boost geeft aan hun motivatie. Als we kijken naar het 

klasgebeuren zelf, bieden Erasmus+ en eTwinning inspiratie voor 

vernieuwende lesmethodes en worden er volop kansen gecreëerd om 

theorie aan praktijk te koppelen. Zo ontstaan er nieuwe verhoudingen 

tussen leerkrachten en leerlingen, wat de band versterkt en het 

wederzijds respect verhoogt. 



Ook op de ontwikkeling van de scholen is de impact zeer positief. 

Erasmus+ en eTwinning creëren een open schoolcultuur waar 

betrokkenheid, creativiteit en innovatie centraal staan. Nieuwe 

onderwijsmethodes worden gestimuleerd en de schoolinfrastructuur en 

klasinrichting geoptimaliseerd. De digitale vaardigheden van zowel 

leerlingen als leerkrachten gaan erop vooruit en scholen focussen meer 

op duurzaamheid, participatie en inclusie. De samenwerking binnen de 

school en met andere scholen, de arbeidsmarkt en de lokale 

gemeenschap verloopt vlotter en de school krijgt een beter imago. 

 

Ook op de derde dimensie, internationalisering, hebben Erasmus+ en 

eTwinning een positieve invloed. Scholen worden met name aangezet 

tot verdere internationalisering. Ze breiden hun internationaal netwerk 

uit en nemen meer initiatieven voor internationale projecten. 

Internationalisering is alsmaar meer ingebed in het DNA van de school. 

Iedereen wordt betrokken en voelt zich zo een beetje wereldburger. 

 

Het onderzoek peilde verder ook nog naar de succesfactoren voor 

Erasmus+ en eTwinning. Leerlingen en leerkrachten vinden het belangrijk 

om klein en laagdrempelig te starten en vervolgens geleidelijk te groeien. 

Er moet een duidelijk project gedefinieerd en gecommuniceerd worden 

om zowel de deelnemers als de thuisblijvers te informeren, te motiveren 

en te betrekken. De mogelijkheid om ervaringen te delen is een must. Ook 

het feit dat het gratis is, is een doorslaggevende factor om een grote 

doelgroep te bereiken en warm te maken. In de school zelf is het belang-

rijk dat het project getrokken wordt door een toegewijd team en dat het 

gedragen wordt door de hele organisatie. Open communicatie over het 

project is cruciaal. Op projectniveau moet er een relevant thema zijn dat 

aansluit bij de visie van de school, zodat het project kan ingebed worden 

in de school werking en het lesprogramma. Een goede timing, haalbare 

doelen, betrouwbare partners en kwaliteitsvolle stageplaatsen liggen aan 

de basis van het succes van een Erasmus+- of eTwinning-project. 

 

De conclusie is dus meer dan duidelijk: Erasmus+ en eTwinning 

hebben een blijvende impact op scholen, zowel op de deelnemers als 

op de school zelf. 

Meer informatie over het onderzoek:

https://www.epos-vlaanderen.be/impact-erasmus-en-etwinning-op-scholen/ 
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Kunnen zijn wie je 
bent: sociale inclusie 
in Erasmus+
Naar aanleiding van het thema “Kunnen zijn wie je bent” van De 

Warmste Week, het jaarlijkse initiatief van de radiozender Studio 

Brussel, heeft Epos in 2021 ervoor gekozen om een aantal projecten, 

die werken rond sociale inclusie, in de kijker te zetten. Erasmus+ wil er 

immers voor iedereen zijn. 

Sociale inclusie is één van de vier Europese horizontale prioriteiten 

van Erasmus+, maar staat evengoed hoog op de Vlaamse 

onderwijsagenda. 

Raadpleeg ook de themapagina op onze website voor updates rond 

dit thema: https://www.epos-vlaanderen.be/topics/sociale-inclusie/. 

https://www.epos-vlaanderen.be/topics/sociale-inclusie/


Arteveldehogeschool, Gent

In gesprek met Marijke Wilssens, projectcoördinator

2020-1-BE02-KA201-074764

ProuD to Teach All: Professional Development Strengthening Compe-

tencies to Teach All Learners in an Inclusive Learning Environment

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Link naar de projectwebsite

Link naar de Europese projectwebsite vanaf 20 december 2021

Link naar het onderzoekersplatform van het project

Leerkrachten, begeleiders en ondersteuners staan voor zeer diverse 

klassen en worden geconfronteerd met uiteenlopende eisen en 

verwachtingen. 

Daar wil dit project mee aan de slag: Proud to Teach All wil hun 

vakmanschap erkennen en versterken, en tonen waar het verschil kan 

worden gemaakt voor de ganse groep.

Ken jij leerkrachten, begeleiders of onder steuners 
die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven 
om alle leerlingen de beste kansen te bieden? Zet 
hen in de kijker! Nomineer iemand met een hart 
voor de inclusieve klas met de hashtag 
#proudtoteachall op Twitter, Facebook of LinkedIn. 

Partners

België Arteveldehogeschool (coördinator)

België UC Leuven-Limburg

België Universiteit Gent

Portugal Instituto Politecnico do Porto

Letland Liepajas Universitate

Verenigd Koninkrijk Leeds Beckett University

Nederland Stichting Hogeschool Utrecht
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Het project vertrekt van inclusief onderwijs zonder hierbij leerlingen 

onder te verdelen in groepen volgens hun noden en behoeften. Het 

project wil de inclusieve klas toegankelijk maken voor iedereen. Maar 

hoe begin je daaraan als leerkracht of begeleider? Centraal staat het 

geloof in de competenties van leerkrachten en in hun kracht om hun 

kennis en vaardigheden te versterken, zodat zij constructief kunnen 

samenwerken in de diverse klas van de 21ste eeuw. 

Daarom wil het project de volgende instrumenten aanbieden om de 

vaardigheden van de leerkrachten te versterken:

1. Een rapport met beleids- en onderzoeksaanbevelingen op basis 

van een analyse van de professionaliseringsnoden van 

leerkrachten; 

2. Een toegankelijk online-inspiratiecentrum dat voorbeelden en 

informatie aanreikt om leerkrachten meer vertrouwd te maken 

met de diverse noden in hun klas en hoe ze daar kunnen mee 

omgaan. 

3. Een gids voor directies, ervaren leerkrachten, begeleiders en 

ondersteuners om hen te helpen hun collega’s te coachen in hun 

professioneel leerproces en om het inclusief werken aan te 

moedigen. 

4. Een professionaliseringspakket met leeractiviteiten en materialen 

voor leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers die samen 

inclusief willen leren werken. 

In het partnerschap heeft elke partner ook twee scholen betrokken 

die als “kritische vriend” aan de slag gaan met wat wordt ontwikkeld. 

Zij denken ook mee: is het haalbaar, realiseerbaar, worden de 

doelstellingen bereikt…?

 

Volg het project verder via hun website of op het Erasmus Project 

Results Platform. Zo kom je meer te weten over hun activiteiten en 

resultaten.



GO! School voor buitengewoon 
secundair onderwijs De Passer, 
Brugge

In gesprek met Dagmar Warlop, projectcoördinator

2020-1-BE02-KA229-074733

Leerlingen met autisme met elkaar verbinden

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

We willen dat onze leerlingen kunnen 
functioneren in een maatschappij zonder 
hun eigenheid te verliezen en met 
vertrouwen in hun eigen talenten.

De Passer biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jonge 

mensen met verschillende gradaties van autisme. De school bestaat 

nog maar zes jaar en biedt een aangepast lesrooster op maat van de 

leerling, maar dat wel voldoet aan de Vlaamse eisen. Een team van 

opvoeders en zorgcoaches begeleiden de leerlingen en bereiden hen 

voor op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. “Eén van de kernwaarden 

van De Passer is ongelijkheid,” zegt Dagmar, “en dat doet bij heel wat 

mensen de wenkbrauwen fronsen. Bij ons worden leerlingen immers 

op maat begeleid volgens hun specifieke noden en met het oog op 

inclusie en integratie in de maatschappij.” Ongelijkheid kan dus ook 

positief zijn!

Partners

België GO! School voor buitengewoon secundair onderwijs 
De Passer (coördinator)

Nederland Helder

Nederland Matrix Lyceum
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De leerlingen leren uit eigen ervaringen.

De drie deelnemende scholen in het project werken met jonge 

mensen met een gelijkaardige problematiek. Door de leerlingen 

samen te brengen leren ze hun sociale en communicatieve 

vaardigheden beter te ontwikkelen. Het zijn net die vaardigheden die 

sterk worden benadrukt in onze maatschappij maar die niet 

eenvoudig zijn voor deze leerlingen. “Het project biedt hun dan ook de 

kans om die vaardigheden te ontwikkelen en om beter (intercultureel) 

te leren samenwerken. Er is ook het besef dat ze niet alleen staan en 

dat er meer opportuniteiten zijn dan ze soms zelf beseffen.” 

Zowel de partners als de leerlingen kunnen daarom veel van elkaar 

leren. In het project worden de leerlingen op een veilige manier 

uitgedaagd om over extra drempels te leren stappen en niet in hun 

eigen wereld te blijven, maar ook vanuit een ander perspectief naar 

hun omgeving en naar anderen te kijken. 

Met het project en de uitwisselingen hopen de scholen dat de 

leerlingen leren meer zelfredzaam en zelfstandig te zijn, leren te 

durven, veerkrachtiger en weerbaarder worden. Het ultieme doel is 

dat de leerlingen kunnen functioneren in het onderwijs en de 

maatschappij.

Covid19 heeft hier echter roet in het eten gestrooid waardoor de 

gezamenlijke activiteiten met de leerlingen niet konden doorgaan 

zoals origineel gepland, maar dit staat nog steeds op de agenda. Er 

heeft wel al een leerkrachtenuitwisseling plaatsgevonden.

De Nederlandse partners zijn zeer sterk in het registreren van 

zorgbehoeften zodat het zorgteam en de leerkrachten duidelijk zicht 

hebben op de noden. Hier kunnen de instellingen van elkaar leren: 

welke informatie ontbreekt, maar is wel nodig voor een aanpak op 

maat van elke leerling. 



Kogeka 8, Geel

In gesprek met Yoo Ree Elsemans, projectcoördinator

2020-1-BE02-KA229-074757

Building Bridges: Integration through Education

 

Partners

Belgium Kogeka 8 (coördinator)

Griekenland 3lyceum

Italië IISS Charles Darwin

Duitsland Stadtteilschule Poppenbüttel

Zweden Paradisskolan

Spanje IES Radio Exterior

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Het partnerschap wil met dit project de integratie en inclusie van 

nieuwkomers in onze maatschappij bevorderen. Ze onderzoeken hoe 

de integratie van nieuwkomers met een verschillende culturele 

achtergrond wordt aangepakt in de verschillende landen en hoe 

onderwijs een middel tot sociale inclusie kan zijn.

Ook Kogeka 8 heeft, net als de andere partners, een toenemend 

aantal leerlingen met een migratieachtergrond, erkende of (nog) niet 

erkende vluchtelingen en zelfs niet begeleide minderjarigen. De 

partners ondervinden daarbij gelijkaardige uitdagingen, zoals 

vooroordelen, racisme, het integreren van een grote groep leerlingen 

met een andere culturele achtergrond, taalachterstand, enz.

De leerlingen gaan na wat de verschillen en gelijkenissen tussen de 

landen zijn bij de integratie van nieuwkomers in onderwijs en op de 

arbeidsmarkt. Welke kansen en mogelijkheden zijn er, welke praktijken 

kunnen elders ook worden gebruikt, wat zijn de moeilijkheden, enz. 

De klas en de leerlingen zijn 
representatief voor de maatschappij.
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De klas en de leerlingen zijn representatief voor de maatschappij: er zijn 

vooroordelen en racisme. Door leerlingen samen te laten werken, hoopt 

het project dat zij zich kunnen identificeren met anderen, empathisch 

kunnen zijn, maar zich ook bewust worden van hun eigen vooroordelen 

en wat het effect daarvan is. Meer algemeen wil het project dat 

leerlingen toleranter worden ten opzichte van het onbekende. 

We willen een duurzame impact 
realiseren die verder gaat dan de 
deelnemers.

De voorbeelden en aanpak in de partnerlanden kunnen de basis zijn 

om het schoolbeleid beter af te stemmen op de eigen noden die de 

scholen ervaren. Maar het project wil vooral een duurzame impact op 

alle leerlingen in de scholen realiseren en niet enkel op de deelnemers. 

“We proberen zoveel mogelijk de leerlingen actief te betrekken door 

hen warm te maken voor het project, hen te stimuleren en hen te 

laten ondervinden wat intercultureel leren is.” 

Het is de bedoeling om zes korte uitwisselingen met leerlingen te 

organiseren, maar er was en is nog steeds Covid19. Er kon enkel een 

staff meeting plaatsvinden zoals gepland, maar de overige activi-

teiten gebeuren voorlopig online. Die meeting was heel belangrijk om 

elkaar (beter) te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Yoo Ree 

hoopt dat de geplande mobiliteit begin mei 2022 in Vlaanderen kan 

doorgaan. “Het feit dat de geselecteerde leerlingen eerst gastheer en 

gastvrouw zijn voor de bezoekende leerlingen helpt ook enorm.”

Het project zal gebruik maken van het eTwinning-platform. Een 

eTwinning-ambassadeur legde ter plaatse uit hoe het platform 

precies werkt en hoe het een meerwaarde kan zijn in het project. De 

projectresultaten zullen er dan ook gedeeld worden.

En Yoo Ree denkt ook al na over de toekomst: dit partnerschap is 

betrouwbaar en heel flexibel. Kogeka 8 hoopt dan ook de samen-

werking verder te zetten in nieuwe projecten.  



Oscar Romerocollege 2, 
Dendermonde

In gesprek met Ann Fierens, projectpartner en co-auteur van het 

project

2019-1-UK01-KA229-061478

Balancing the Scales: Approaching gender issues in Education 

(BASE)

 

Partners

Verenigd Koninkrijk Levenmouth Academy (coördinator)

België Oscar Romerocollege 2

Italië Istituto Liceo Parzanese

Turkije Enver Kurtepeli Anadoly Lisesi

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Het project past in het domein Maatschappij en Welzijn. Daar kwam 

men tot de vaststelling dat jongens gemiddeld genomen minder goed 

functioneren in het schoolleven. Er gaat veel aandacht naar gender 

gerelateerde topics in het onderwijs, maar dan vaak met betrekking 

tot meisjes, bv. hun deelname aan STEM-opleidingen. 

De partners stellen vast dat de jongens 
vaker minder betrokken zijn, slechtere 
resultaten behalen en ook slechter 
scoren op schoolse vaardigheden.

“Op school zijn het vaker de jongens die minder betrokken zijn, 

slechtere resultaten behalen, slechter scoren op schoolse vaardig-

heden, zoals agenda invullen en op tijd zijn, en vaker gedrags-

problemen vertonen.” Dat stelt niet alleen Ann en haar teams vast, 

maar dit wordt bevestigd door nationaal en internationaal onderzoek. 

“De paralellen tussen de landen zijn groot en de ervaringen bij onze 

partners gelijklopend.”
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Jongens komen vaker in aanmerking 
voor early school leaving, en daar willen 
we iets aan doen. 

Ann heeft al behoorlijk wat ervaring met internationale projecten en 

haar zoektocht naar geschikte partners resulteerde in een Britse, 

Italiaanse en Turkse partner. 

Het eerste onderzoek van het partnerschap toonde al snel aan dat er 

heel veel factoren zijn die een rol kunnen spelen. Daarom hebben ze 

zich gericht op die elementen waarmee de klas, de leraar, de bege-

leiders en de school geconfronteerd worden. Het project draagt 

gelijkwaardigheid, en meer bepaald gelijkwaardigheid tussen indivi-

duen, hoog in het vaandel. “We vertrekken vanuit het gender gegeven 

maar dat wordt automatisch ruimer”, zegt Ann, “Laat de gender 

gerelateerde vooroordelen varen en kijk naar de talenten van elk 

individu. Zo kom je tot gelijke kansen voor iedereen en kan je dit 

doortrekken naar niet-gender gerelateerde factoren waarbij het 

individu steeds centraal staat.” Gelukkig kan Ann hierbij rekenen op 

een hecht internationaal projectteam. 

Op korte termijn, het project loopt nog, is de concrete impact 

moeilijker vast te stellen. Wat wel al zichtbaar is, is de ongelooflijke 

ervaring die een uitwisseling voor leerlingen betekent. Er is bewust 

gekozen voor gendergemengde maar ook diverse teams, zoals met 

leerlingen met een migratie-achtergrond of uit verschillende socio-

economische contexten. De belangrijkste doelstelling is naast de 

leerlingen, ook de leerkrachten en bij uitbreiding de volledige 

schoolgemeenschap bewust te maken van de gender gerelateerde 

problematiek. “Mijn collega’s en ikzelf hebben er ons ook op betrapt 

om spontaan hij of zij te gebruiken in bepaalde situaties, terwijl dat 

helemaal niet hoefde,” bekent Ann. Hoe vaak is de verwijzing naar de 

rechter niet “hij velt een vonnis” terwijl “zij” even goed kan? En daar 

draait het dus om. “Bewustmaking en zich bewust zijn, is volgens ons 

de eerste stap om vooroordelen gebaseerd op gender weg te werken.”



Bewustmaking heeft maar een korte tijd 
effect en nog geen blijvende impact, 
maar het bewuster omgaan met stereo -
typen kan al heel wat vooroordelen 
vermijden.

Ann heeft ook gemerkt dat kleine activiteiten grote verschillen 

kunnen maken, zoals de opdracht voor de leerlingen waarin ze de 

stereotypering in een historische context leren plaatsen. De leerlingen 

bleven in hun eigen leefwereld door gesprekken met hun grootouders 

over “de tijd van toen”. Zo leerden ze begrijpen waarom bepaalde 

ideeën bestaan en wat er ondertussen allemaal is veranderd. De 

compilatie van de interviews was vaak hilarisch, maar vooral 

gedenkwaardig en dat blijft hangen bij de leerlingen. 

eTwinning heeft ook een rol gespeeld in het project om partners te 

vinden. Het platform zal ook gebruikt worden voor het verzamelen 

van beeldmateriaal, en het betrekken van andere klassen. Dit werd 

jammer genoeg door Covid19 wat in de war gestuurd.

Ann bevestigt meteen ook wat andere projectcoördinatoren 

vermelden, namelijk het belang van een goed partnerschap. 

“Vertrouwen tussen de partners is zeer belangrijk”. Je moet erop 

kunnen vertrouwen dat de partners hun engagement naleven. 
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Vertrouwen tussen de 
partners is zeer belangrijk”. 

Je moet erop kunnen 
vertrouwen dat de partners 
hun engagement naleven.”



European association of service 
providers for persons with 
disabilities, Brussel

In gesprek met Rachel Vaughan, projectcoördinator

2018-1-BE02-KA201-046900

To Inclusive Education and BEYOND

Partners

België European Association of Service Providers for Persons 
with Disabilities (coördinator)

Finland Kehitysvammaisten Palvelusaatio

België Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Beglië UC Leuven

Portugal C.E.C.D. Mira Sintra – Centro de Educacao para o 
Cidadao com Deficiencia CRL

Frankrijk Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye – 
MFPass

Oostenrijk Chance B Holding GMBH

België UC Limburg

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Link naar de projectwebsite

Link naar het online learning platform

EASPD is een internationale vzw de optreedt als koepelorganisatie 

voor alle ondersteunende diensten die zich richten op het aanbieden 

en promoten van gelijke kansen voor mensen met een beperking. 

EASPD streeft onder andere naar kwaliteitsvolle dienstverlening door 

de ondersteunende organisaties waarbij de gebruiker van die 

diensten centraal staat. 

Het project BEYOND past dit toe in de onderwijsomgeving. Het 

vertrekpunt was het human rights framework waarin onder meer 

staat dat iedereen toegang moet hebben tot onderwijs. De EU-

lidstaten hebben zich hiermee akkoord verklaard en moeten dat 

toepassen, maar de praktijk ziet er vaak anders uit. Veel heeft te 

maken met de perceptie over mensen met beperkingen, maar ook 

met de juiste informatie in de lerarenopleiding, ondersteuning in de 
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klas, de gebrekkige financiering van deelname door mensen met een 

beperking in het reguliere onderwijs, enz. 

“Het one-size-fits-all-model bestaat niet”, zegt Rachel Vaughn,  

“wij willen met het project opleidingsmateriaal en dus kennis en 

vaardigheden aanbieden aan de ondersteunende organisaties zodat 

zij actief en met kennis van zaken aan de slag kunnen om mensen 

met een beperking volwaardig te integreren, zoals in de school.”

We want to empower persons with 
disabilities, ensure the right on education 
and their inclusion in society.

Het project wil dus de dienstverleners voor personen met een 

beperking slagvaardiger maken in het maatschappelijk integreren 

van de doelgroep. Dat betekent bv. dat scholen er niet alleen voor 

staan en zelf moeten uitzoeken hoe zij inclusiever kunnen zijn, maar 

hierin ondersteund kunnen worden. Uiteindelijk hebben alle betrokken 

partijen hetzelfde doel, namelijk inclusiviteit van personen met een 

beperking mogelijk maken en vereenvoudigen. De rol van de 

ondersteunende organisatie is daarbij cruciaal.

Op dit ogenblik is er nog geen sprake van geaccrediteerde cursussen 

in de lerarenopleiding, “maar dat behoort zeker tot de mogelijkheden 

in de toekomst,” besluit Rachel.



Prizma - Campus College, Izegem

In gesprek met Hanne Vandendriessche, projectpartner

2019-1-RO01-KA229-063340

I’m happy with myself

Partners

Roemenië Liceul Tehnologic “1 Mai” (coördinator)

Turkije Ramazan Atil Anadolu Lisesi

Portugal Jono Pauliaus II gimnazija

België Prizma – Campus College 

Duitsland Friedrich-Rückert-Gymnasium

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

 

Het hoofddoel van dit project is vooroordelen en stereotypes door-

breken, in het bijzonder over vrouwen. Prizma is eerder toevallig 

partner geworden in het project, maar is bijzonder blij met de kans 

aangezien het onderwerp heel goed aansluit bij andere initiatieven 

van de school. De Turkse partner, die samen met de Roemeense 

coördinator het project trekt, is Prizma op het spoor gekomen via het 

profiel van Hanne op het eTwinning platform in hun zoektocht naar 

een geschikte partner in het partnerschap.

Leerlingen zijn zich er niet bewust van 
hoe belangrijk de rol van vrouwen is  
in de maatschappij.

Per land is er een thema waarbij de vrouw centraal staat: “Zo heeft 

Prizma tijdens een eerste uitwisseling gekozen voor de rol van de vrouw 

in tijden van oorlog en vrede waarmee de deelnemende leerlingen van 

alle partners aan de slag zijn gegaan,” vertelt Hanne. Oud-leerlinge 

Elien Spillebeen, bekend voor haar bekroonde docu mentaire over 

vrouwen in het conflictgebied Oost-Congo, had het over de veerkracht 

in die regio. Flanders Fields heeft het belang van vrouwen toegelicht 

tijdens de eerste wereldoorlog. De leerlingen waren dan ook onder de 
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indruk van het belang van vrouwen, en hadden er (nog) niet bij 

stilgestaan hoeveel impact vrouwen wel hebben. 

Een tweede uitwisseling ging door in de stad Adana in Turkije met als 

thema “sociale ondernemingen door vrouwen”. Ook hier was de 

verbazing groot over wat vrouwen realiseren in de gemeenschap, mits 

de vooroordelen aan de kant worden geschoven. De rol van de stad is 

hier niet te onderschatten: zo zorgt Adana voor gratis kinderopvang 

zodat vrouwen de kans hebben om te werken, zoals in de coöpera-

tieven die werden bezocht. Deze richten zich voornamelijk nog op 

handenarbeid, maar er werd intussen ook al een webshop opgestart. 

“Al tijdens de eerste uitwisseling bleek dat de impact zeer groot was 

op de deelnemende leerlingen en leerkrachten”, zegt Hanne. 

Eigenlijk zouden alle leerlingen dit 
moeten kunnen meemaken.

De hoop is dat de leerlingen niet langer verbaasd zijn over wat 

vrouwen kunnen en automatisch aannemen dat vrouwen in elk facet 

van de maatschappij een cruciale rol hebben. 

“Eigenlijk zouden alle leerlingen dit moeten kunnen meemaken”, 

mijmert Hanne. De blik op de wereld is zeker vergroot, en het concept 

“vooroordelen” is duidelijk binnengekomen. Of dat zo blijft is op dit 

ogenblik niet duidelijk: de pandemie heeft stokken in de wielen 

gestoken waardoor het proces onderbroken is.

Er is wel een onverwachte impact in de stad Izegem. In navolging van 

het programma door Sofie Lemaire over vrouwelijke straatnamen, 

hadden de leerlingen tijdens de uitwisselingsweek in Vlaanderen de 

opdracht gekregen om vijf sterke vrouwen met een heldenverhaal uit 

het eigen land te onderzoeken. De stad zal nu bij de eerstvolgende 

selectie van straatnamen er eentje kiezen uit de lijst die de Prizma 

leerlingen hebben opgesteld. 



UC Limburg, Diepenbeek

In gesprek met Sebastiaan Jans, projectcoördinator

2019-1-BE02-KA201-060238

Value and Attitudes Education for Inclusive Europe

Partners

België UC Limburg (coördinator)

Italië Eurinnet

Roemenië Asociatia “Institutul Geogebra Botosani”

Ierland Smashing Times Theatre Company Limited

Turkije Paydas Egitim Kultur Ve Sanat Dernegi

Duitsland Justus-Liebig-Universitaet Giessen

Roemenië Muzeul Judetean Botosani

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Link naar de projectwebsite

Met het M-decreet heeft Vlaanderen 
getoond dat het bezig is met inclusief 
onderwijs.

Het doel van het project is om de Europese waarden, zoals gelijkheid, 

mensenrechten, enz. tot bij de leerlingen te krijgen. “Er wordt dan wel 

veel gesproken over de rechten van personen die tot minderheden 

behoren, maar in de praktijk belandt dit niet altijd in de klas,” zegt 

Sebastiaan Jans. Dat komt omdat er enerzijds niet altijd het nodige 

lesmateriaal ter beschikking is, maar ook omdat de sturing ontbreekt 

van bovenaf. 

De rol van UCLimburg is om degelijk lesmateriaal over de Europese 

waarden in verschillende formats aan te bieden via een digitaal 

platform. UCLimburg staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud 

van dat platform ook wanneer het project is afgelopen. UCLimburg 

heeft op dit terrein al zijn sporen verdiend met eerdere projecten: zo 

werd eerder al een platform ontwikkeld om migranten en 

vluchtelingen beter te integreren door middel van taal. 
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De bedoeling is om leerkrachten te voorzien van het nodige materiaal 

per onderdeel. Dat is meteen de opdracht van de partners, namelijk 

het leveren van de inhoud voor het platform.

Zo wordt per thema de nodige achtergrondinformatie aangeboden, 

zoals duiding bij het concept, wat zegt de EU over dit thema, enz. 

Naast de klassieke elementen, zoals de doelstellingen, het materiaal 

dat nodig is om de les te geven, de leeftijd waartoe de leerlingen 

behoren, enz. zijn er ook links naar extra bronnen toegevoegd, “zodat 

de leerkracht verder onderzoek kan doen en het onderwerp verder 

kan uitdiepen in functie van de eigen les en klasomgeving,” voegt 

Sebastiaan er nog aan toe. 

Het platform biedt ook de gelegenheid om te communiceren met 

andere leerkrachten, maar laat ook toe dat leerlingen onder elkaar 

kunnen chatten.

De leerkracht kiest zelf welke thema’s worden behandeld, in welke 

volgorde, enz.

Het materiaal wordt eerst in het Engels geleverd door de 

projectpartners, maar zal tegen het einde van het project ook 

vertaald worden in onder meer het Nederlands. Dan is het inhoudelijk 

klaar voor leerkrachten om ermee aan de slag te gaan. “Mensen 

toeleiden naar de website wordt de uitdaging in deze fase van het 

project,” besluit Sebastiaan.

Houd daarom de website https://vaeie.eu/ in het oog voor de verdere 

evolutie van het project en het VAEIE-platform.

https://vaeie.eu/


Sint-Paulusschool campus college 3, 
Waregem

In gesprek met Emmanuel Vercruysse, projectpartner

2020-1-DE03-KA229-077171

Citizen 2.0 - Broader Inclusion, Broader Acceptance

Partners

Duitsland Urspringschule Schelklingen (coördinator)

Hongarije Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Estland Hugo Treffneri Gümnaasium

België Sint-Paulusschool campus College 3

Verenigd Koninkrijk Wallace Hall Academy

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Link naar de projectwebsite

“Het project is gestart naar aanleiding van een aantal vaststellingen 

door de partners tijdens vorige projecten,” steekt Emmanuel van wal. 

“Tijdens uitwisselingen bleek meermaals hoe belangrijk sociale 

vaardigheden zijn voor de samenwerking tussen de internationale 

leerlingen. En toen is ook het idee ontstaan om die vaardigheden aan 

te scherpen bij de deelnemers, maar meteen ook de conclusies verder 

te verspreiden. 

We leven in een digitale wereld, maar de 
ontwikkeling van persoonlijke vaardig-
heden is noodzakelijk ter ondersteuning 
van de digitale vaardigheden.

Het project bestaat uit drie fases, te beginnen met onderzoek naar 

wat sociale vaardigheden zijn, hoe ze worden ingevuld in verschillende 

culturen tussen verschillende leeftijdsgroepen, in diverse groepen, 

enz. Daar hoort spontaan onderzoek bij naar de spanningsvelden.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt tijdens workshops met de 

deelnemers om te eindigen met het betrekken van andere leerlingen 

en ouders over wat er is gebeurd, ervaren en geleerd.
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Met mensen praten, naar mensen 
luisteren en met mensen samenwerken, 
ook al is het niet zo makkelijk, is cruciaal. 
Daarom is de eerste fase, het onderzoek, 
niet digitaal. 

Ook hier heeft de pandemie het project parten gespeeld. 

Bevolkingsgroepen bezoeken is moeilijker waardoor het project een 

jaartje in de ijskast is beland. “Het gaat over de belevingservaring 

met bijbehorende interactie en persoonlijke communicatie in plaats 

van dingen te bekijken op een computer,” zegt Emmanuel.

Het eerste wat nu op de agenda staat, is een bezoek aan een 

Russische minderheid in Estland die een aparte gemeenschap vormt 

ten opzichte van Estland en nog sterk Russisch georiënteerd is. Dat 

creëert spanningsvelden die de leerlingen zullen onderzoeken ter 

plaatse.

Daarna is het de beurt aan de Sint-Paulusschool waarbij de nadruk 

zal liggen op verschillende bevolkingslagen en hoe sociale 

vaardigheden noodzakelijk zijn om te integreren en met elkaar te 

communiceren. Dan komen Duitsland, Hongarije en Schotland aan de 

beurt, elk met hun eigen kenmerken en aanpak waar de partners van 

kunnen leren.

De hoop is om zeker bij de vijf scholen, maar ook in de ruimere 

omgeving, zoals bv. bij ouders, een mentaliteitswijziging tot stand te 

brengen.

De Sint-Paulusschool heeft daarbij al jaren ervaring opgedaan in 

andere projecten. Een project over de ecologische voetafdruk en hoe 

scholen in andere landen daarmee omgaan, heeft er bv. toe geleid dat 

de school zonnepanelen heeft geïnstalleerd. De school investeert dan 

ook letterlijk en figuurlijk in internationale projecten.



Humaniora Kindsheid Jesu, Hasselt

In gesprek met An Oris en An Decoster, projectpartner

2019-1-ES01-KA229-065840

Social Inclusion through Equality in Sport

Partners

Spanje Instituto Enseñanza Secundaria Ítaca (coördinator)

België Humaniora Kindsheid Jesu

Noorwegen Mysen videregaende skole

Italië Istituto di Istruzione Superiore Parmenide

Griekenland 3rd Lyceum of Pyrgos - Pierre de Coubertin

Link naar het Erasmus+ Project Results Platform

Het partnerschap bestaat uit vijf secundaire scholen uit vijf landen, 

waarbij elk van de scholen op haar manier bezig is met Sport en 

gelijkheid. 

In de sport gelden de sportregels en zijn 
er verder geen onderlinge verschillen: 
iedereen is gelijk, de toegang is 
laagdrempelig en de doelstellingen zijn 
voor iedereen dezelfde. Dat willen we 
doortrekken naar de maatschappij. 

Dat vat meteen perfect samen waar het de scholen om te doen is. 

Het is allemaal gestart met de vaststelling dat in alle deelnemende 

landen vrouwen onderbelicht worden in de media en zeker in de sport. 

Maar het gaat niet alleen over vrouwen: het project beoogt een ruime 

inclusie door participatie in sport en maakt meteen de link naar 

integratie en sociale inclusie in de maatschappij.
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Er wordt tijdens elk van de vijf bezoeken een soort Olympische 

Spelen in het klein georganiseerd met aandacht voor gelijkheid en 

sociale inclusie in de sport en hoe dit in het betrokken land wordt 

aangepakt en ingevuld. 

Het bezoek aan Griekenland is nog kunnen doorgaan, maar toen 

kwam Covid19. De coördinatoren zijn niet bij de pakken blijven zitten 

en hebben digitale voorstellingen van lokaal onderzoek aan alle 

deelnemers georganiseerd. Zo wordt in Hasselt gewerkt rond de 

aanwezigheid van vrouwen in het sportnieuws en dit zowel nationaal, 

als regionaal, in de kranten, in het lokaal nieuws, enz. De “echte” 

ervaring en beleving kan echter nooit worden vervangen door een 

digitaal alternatief: ter plaatse kunnen gaan en met elkaar 

kennismaken maakt een veel grotere en blijvende indruk. 

Wekelijks worden er informelere digitale groepmeetings georgani-

seerd waarbij het niet altijd over het project moet gaan. Met sommige 

groepen lukt dat zeer goed en klikt het tussen de leden, bij andere 

groepen lukt dat minder goed. Ook leerkrachten houden dergelijke 

meetings om de vlam brandende te houden. “De online meetings en 

activiteiten zijn goed als noodoplossing in afwachting van de echte 

samenwerking,” bevestigt An Decoster.

De leerlingen en collega’s zijn nog zeer 
betrokken,” zegt An Oris, “en ze zijn 
helemaal klaar voor de internationale 
week in januari die in Hasselt plaatsvindt. 
De leerlingen studeren ook af dit jaar, 
dus het moet nu gebeuren.

Maar op het moment van het interview is er net het bericht dat de 

omikron-variant van het virus door het land waart. Hopelijk lukt het 

nog.
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Digitalisering
Het Erasmus+-programma wil investeren in het ontsluiten van het 

potentieel van de digitale technologieën in het onderwijs en in de 

leeromgeving. De behoefte naar dergelijke technologieën is onder 

invloed van de Covid19-epidemie duidelijk toegenomen. 

Het Erasmus+-programma sluit hiermee aan bij de strategische 

prioriteiten van het Europese actieplan voor digitaal onderwijs (2021-

2027)17. Daarom heeft Epos beslist om van digitalisering één van haar 

strategische doelstellingen te maken. 

In 2021 was digitalisering bovendien het Epos-jaarthema. Dit is 

uitgebreid aan bod gekomen op Grensverleggers en in de gloed-

nieuwe publicatie VOX-zine, waarvan het thema digitalisering was. In 

het VOX-zine zijn een tiental projecten opgesomd, die kunnen 

inspireren om zelf ook aan de slag te gaan met een Erasmus+-

project, al dan niet met als thema digitalisering. 

Een kort overzicht van de projecten en organisaties  

die aan bod komen:

1. All Digital is een internationale associatie die een 

samenwerkingsproject in volwasseneneducatie heeft 

gecoördineerd. De projectpartners hebben een open-source 

leerplatform voor trainers in het niet-reguliere 

volwassenenonderwijs gecreëerd. Zo kunnen trainers hun digitale 

vaardigheden uitbreiden en verdiepen, en ze meteen ook 

doorgeven aan hun studenten. De ontwikkelde toolkit is 

beschikbaar via www.open-ae.eu. 

Het doel is om de digitale skills van de trainers te verbeteren 

en zo ook die van de studenten. Op die manier worden de 

Europese digitale competentiecentra innovatieve training 

hubs, die mee zijn met de laatste ontwikkelingen op digitaal 

vlak en dit ook kunnen doorgeven aan hun doelpubliek.

17 https://education.ec.europa.eu/focus-topics/
digital-education/digital-education-action-plan 

http://www.open-ae.eu
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan


2. Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft 

het samenwerkingsproject in schoolonderwijs ARTIFEX gecoör-

dineerd. Het project heeft als doel de onderwijs compe tenties op 

het vlak van STEM bij leraren en docenten te versterken en dit 

meteen ook te gebruiken tijdens hun lessen. Dit moet helpen bij 

het klaarstomen van hun leerlingen voor de arbeidsmarkt van de 

21ste eeuw. Op de website www.teachstem.eu is het ontwikkelde 

open-leerplatform beschikbaar.

TeachSTEM is een veelomvattend trainingsplatform voor 

leraren en docenten. Het biedt tal van mogelijkheden om een 

leerplan te creëren dat aangepast is aan de specifieke 

noden van de leeromgeving. Hiermee kunnen Europese 

scholen hun leerlingen klaarstomen voor de samenleving van 

de 21ste eeuw.”

3. GO! Atheneum Kalevoet en GO! Atheneum Zavelenberg hebben 

samengewerkt in een mobilliteitsproject om buitenlandse stages 

voor VET-lerenden Kantoor, Elektriciteit, Handel en ICT te 

financieren.

Het project verloopt grotendeels online, bijvoorbeeld de 

sollicitatiebrieven en de stageverslagen. Op die manier 

kunnen de leerlingen hun digital skills verder ontwikkelen,  

wat hen goed van pas komt later op de arbeidsmarkt.

4. Het Atlas College Genk 6 heeft ook een mobiliteitsproject in VET 

georganiseerd voor hun leerlingen.

Ze leren niet enkel praktische skills voor in het latere werkle-

ven maar bovenal worden ze een pak wereldser en wijzer. Dit 

geeft hun meer kansen op de arbeidsmarkt.

104

http://www.teachstem.eu


105

5. Syntra West organiseert met het project CRE-ATE, een VET-

mobiliteitsproject voor docenten in hun rol als trainer en coach. 

Het bestaat uit praktijkgerichte opleidingen waarbij de focus ligt 

op een stimulerend leerklimaat, het aanleren van 21ste-eeuwse 

vaardigheden en ICT-ondersteunend lesgeven. 

Syntra West trekt resoluut de kaart van digitalisering en 

ondernemerschap. Het stimulerende leerklimaat en de nieuwe 

digitale manier van lesgeven komt de kwaliteit van onze 

opleidingen ten goede. Hierdoor kunnen we competente en 

gemotiveerde cursisten naar het werkveld en het onderne-

mersleven sturen.

6. Joma Secundair Merksem biedt aan hun leerlingen uit de derde 

graad informaticabeheer ICT-stages aan in Spanje in het kader 

van een VET-mobiliteitsproject. 

De Spaanse stagebedrijven zijn vaak onder de indruk van de 

technische vaardigheden van onze leerlingen. De jongeren 

keren altijd enthousiast terug van hun stage. Sommigen 

hebben blijvende contacten en trekken later nog eens terug 

naar hun stageplaats en gastgezin.

7. GO! Atheneum Zelzate stuurt leerlingen uit het zesde jaar TSO en 

BSO op stage naar Frankrijk, Italië of Duitsland in het kader van 

een VET-mobiliteitsproject.

Met een boeiende buitenlandse stage willen we de leerlingen 

weghalen van “onder de kerktoren” en hun Europees gevoel 

aanwakkeren. Zo maken we van hen mondige, zelfstandige 

burgers die zin hebben om levenslang te leren en mee te 

bouwen aan het Europa van de toekomst.



8. Go! Atheneum Geraardsbergen biedt aan de zesdejaars Techniek-

Wetenschappen de kans om hun stage in Kroatië uit te voeren 

waar ze technische en wetenschappelijke vaardigheden leren, 

naast sociale en emotionele skills. Ook deze stage gaat door in 

het kader van een VET-mobiliteitsproject.

Onze leerlingen zijn zeer enthousiast over deze kans die ze 

krijgen. Zelfstandig leven, proeven van een andere cultuur, het 

bedrijfsleven ervaren: allemaal dingen die hen voor altijd 

bijblijven van hun buitenlandse stage.

9. CVO Antwerpen wil meer kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 

aanbieden door gebruik te maken van e-learning. Cursisten blijken 

meer gemotiveerd en behalen vlotter hun diploma. Om de 

mogelijkheden van e-learning maximaal te benutten heeft CVO 

Antwerpen aan haar docenten de kans gegeven om deel te nemen 

aan internationale nascholing in het kader van een mobiliteits-

project in volwasseneneducatie. 

 

De cijfers voor laaggeletterdheid in Vlaanderen zijn zorgwek-

kend. Het is een belangrijke taak van CVO Antwerpen om de 

geletterdheid van onze cursisten te verbeteren. Dit is vooral 

aan de orde binnen onze opleidingen Nederlands voor Ander-

staligen (NT2) en tweedekansonderwijs (TKO), onze twee 

belangrijkste pijlers. We stelden vast dat veel cursisten 

uitvielen zonder hun diploma te behalen. Daarom wilden we 

bijleren over digitale strategieën, modellen en toepassingen 

om hen te motiveren en te helpen hun diploma te behalen.
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10. GO! Atheneum Brakel heeft in 2015 het “Future Classroom Lab” 

opgestart en dit mobiliteitsproject in het schoolonderwijs past 

binnen dat concept. Dit project legt de focus op innovatieve 

onderwijsmethodes, internationale samenwerking en zelf-

regulerend leren. GO! Atheneum Brakel heeft voor dit project in 

2021 de European Innovative Teaching Award in Vlaanderen 

gewonnen.

We willen aan elke leerling gelijke onderwijskansen bieden met 

een sterke focus op digitalisering en zelfsturend leren. Op die 

manier werken we mee aan het vormen van kritische mensen 

die klaar zijn om te werken en te functioneren in de 

21ste-eeuwse maatschappij.

Wie het VOX-zine heeft gemist, kan het hier downloaden.

En via deze link biedt Epos nog meer digitale inspiratie aan.DIGITALISERING

Vernieuwende 
en inspirerende 

Erasmus+ projecten 
om hoogwaardig  
en toegankelijk  
digitaal leren te 

ontwikkelen

ONTDEK IN DIT 
MAGAZINE:

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/VOX-ZINE/VOX-zine_digitalisering.pdf
https://www.epos-vlaanderen.be/topics/digitalisering/




109

Vlaamse projecten 
in het kader van 
leermobiliteiten 
De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming moedigt 

internationale en intercommunautaire mobiliteiten tussen de 

Belgische gemeenschappen aan via het Ministerieel Besluit 

“Leermobiliteiten”. Daarin worden drie soorten mobiliteiten 

omschreven waarvoor er Vlaamse middelen zijn: 

• Buurklassen biedt de kans aan alle basis- en secundaire scholen 

om kleinschalige bilaterale projecten voor de uitwisseling van 

klassen te organiseren met scholen in de buurlanden van België. De 

klasuitwisseling vormt daarbij het hoogtepunt, maar maakt deel uit 

van een breder onderwijskundig project dat samen met de 

partnerschool in het buurland wordt uitgewerkt. 

• Erasmus Belgica biedt studenten uit Belgische hoger 

onderwijsinstellingen de mogelijkheid om binnen de landsgrenzen 

een ervaring op te doen die vergelijkbaar is met een Erasmus+-

mobiliteit. Ze kunnen studeren of stage lopen in een andere 

taalgemeenschap van België. 

• Via Intercommunautaire stages voor studenten in de geïntegreerde 

lerarenopleiding kunnen studenten van het tweede en derde jaar 

van hun bacheloropleiding onderwijsactiviteiten voor minimaal vijf 

studiepunten volgen in een partnerhogeschool van de andere 

gemeenschap. Dit programma heeft tot doel om de bestaande 

samenwerking op het vlak van onderwijs en vorming van 

leerkrachten te structureren en te versterken. 

De middelen in het MB Leermobiliteiten zijn integraal bestemd voor 

de projectbegunstigden.



Buurklassen 

De aanvragen voor deelname aan Buurklassen in 2020 zijn een jaartje 

opgeschoven. Door Covid konden aanvragers hun project in 2020 niet 

uitvoeren, en daarom werd beslist om de uitvoering door te schuiven 

naar 2021. Aanvragers kregen wel de gelegenheid om de gevraagde 

beurs aan te passen indien dat nodig mocht zijn. 

Over de uitvoering van de leermobiliteiten zijn nog geen definitieve 

cijfers gekend bij het publiceren van dit jaarboek. Over de aanvragen 

daarentegen zijn wel cijfers beschikbaar. 

Voor de oproep 2020 hadden 14 schoolorganisaties een beurs 

gekregen voor in totaal 55.460 euro. Twee organisaties hebben in de 

loop van 2020 hun project geannuleerd, met een totale waarde van 

7.820 euro. De overblijvende projecten werden overgedragen naar het 

volgende kalenderjaar voor uitvoering. 

Helaas speelde Covid nog steeds een hoofdrol in 2021, waardoor er 

nog eens twee projecten hebben afgehaakt, en er uiteindelijk nog 10 

organisaties beurzen hebben ontvangen voor Buurklassen voor in 

totaal 39.660 euro. 
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Erasmus Belgica 

21 universiteiten en (voornamelijk) hogescholen hebben een Erasmus 

Belgicacontract afgesloten met Epos in 2021 voor in totaal 64.800 

euro. Dat bedrag financiert 57 mobiliteiten in het kader van studie en 

53 mobiliteiten in het kader van stage, of nog respectievelijk 355 en 

189 maanden. 

Voor de call 2020 hebben eveneens 21 instellingen uit het hoger 

onderwijs middelen gekregen om beurzen te financieren. In totaal is er 

toen 68.800 euro toegekend waarvan 52.940 euro daadwerkelijk is 

ingezet voor mobiliteiten. In vergelijking met 2019 (dus voor Covid) is 

dat een stijging van net geen 9.000 euro. Covid zou hiervoor wel 

deels de oorzaak kunnen zijn door de onzekerheid over buitenlandse 

bestemmingen tijdens de pandemie, maar daar is geen verder 

onderzoek naar gedaan. 

Intercommunautaire stages  
voor studenten in de  
geïntegreerde lerarenopleiding 

Ook deze stages werden zwaar getroffen door Covid, waardoor de 

aangevraagde mobiliteiten uit 2020, pas in 2021 werden uitgevoerd, 

en dan nog in beperkte mate. 

Er waren oorspronkelijk voor de call 2020 16 uitgaande en 29 

inkomende mobiliteiten gepland voor in totaal 6.650 euro. Daar stak 

Covid dus een stokje voor: slechts zeven uitgaande en één inkomende 

mobiliteit konden worden uitgevoerd, allemaal in 2021, en dat voor 

een totaal van 2.400 euro. 

Voor de oproep 2021 zijn er zes aanvragers voor in totaal 7.250 euro. 

Deze mobiliteiten konden evenmin doorgaan zoals gepland in 2021 en 

zijn verschoven naar 2022. 





E-projecten
Het eTeam helpt organisaties, scholen, onderwijsinstellingen en 

individuen om te internationaliseren, te professionaliseren en samen te 

werken over de grenzen heen.

Het eTeam is EPALE, eTwinning, Euroguidance en Europass:

• EPALE is het elektronische platform waar professionals uit de 

volwasseneneducatie in heel Europa elkaar kunnen ontmoeten en 

samenwerken;

• eTwinning is het online platform voor scholen in Europa waar 

samenwerking en professionalisering centraal staan; 

• Euroguidance ondersteunt de competentieontwikkeling van 

keuzeprofessionals rond de Europese dimensie in (onderwijs)/(leer)

loopbaanbegeleiding; 

• Europass maakt competenties en kwalificaties zichtbaar en 

verstaanbaar over heel Europa en daarbuiten.

EPALE

De community voor professionals in 
de volwasseneneducatie in Europa

De doelgroep van EPALE bestaat uit mensen die in de 

volwasseneducatie actief zijn of er op een andere manier mee te 

maken hebben, zoals lesgevers, begeleiders, trainers en coaches, 

vrijwilligers, beleidsmakers, academici, onderzoekers, journalisten, 

enzovoort.

Op EPALE maken professionals in de volwasseneneducatie kennis 

met collega’s uit heel Europa. Ze vinden er het laatste nieuws uit de 

wereld van de volwasseneneducatie, goede praktijkvoorbeelden, 

beleidsontwikkelingen, leermaterialen, onderzoeksrapporten, 

geschikte projectpartners, enzovoort. EPALE is beschikbaar in 32 

talen van de EU. Om dit alles in goede banen te leiden zijn er 37 

nationale ondersteuningsdiensten verspreid over heel Europa. Alle 
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nationale teams staan in nauw contact met de belangrijkste spelers 

van de volwasseneneducatie in hun land. EPALE-leden in hun land 

kunnen altijd bij hen terecht met bijdragen, tips of vragen in hun 

eigen taal.

Werking en acties
EPALE: 

• bouwt aan een community voor iedereen met een professionele rol 

in de (formele, niet-formele en informele) volwasseneneducatie en 

stelt daarvoor een elektronisch platform ter beschikking om 

uitwisseling en samenwerking mogelijk te maken;

• bouwt een netwerk uit van stakeholders in Vlaanderen en Europa 

en maakt het platform bekend bij potentiële gebruikers;

• moedigt potentiële gebruikers aan om te registreren en deel te 

nemen aan EPALE (bv. door nieuws of een blog te publiceren, door 

een partnerverzoek te plaatsen, door een evenement bekend te 

maken, door deel te nemen aan discussies, feedback te geven op 

andere gebruikers, ...);

• spoort interessante bijdragen uit Vlaanderen op en deelt ze: bv. 

belangrijk nieuws uit de sector, interessante activiteiten of 

opleidingen, ontwikkelde (leer)materialen, onderzoeksresultaten, 

blogs, e.d. met extra aandacht voor de hoofdthema’s van EPALE;

• werkt samen met de Europese commissie, EACEA, de centrale 

ondersteuningsdienst en de andere nationale 

ondersteuningsdiensten in Europa.

Om ervoor te zorgen dat EPALE inhoudelijk relevant en interessant is, 

en om gebruikers te stimuleren om eigen bijdragen op EPALE te 

publiceren

• zoekt EPALE actief naar relevante content en publiceren we die 

zelf op EPALE;

• werkt EPALE samen met een netwerk van EPALE-ambassadeurs 

die een groot deel van de sector vertegenwoordigen;

• werkt EPALE samen met de centrale en andere Europese 

ondersteuningsdiensten;

• overlegt EPALE regelmatig met vertegenwoordigers van 

organisaties die nauw verbonden zijn bij het beleid;

• onderhoudt EPALE contacten met universiteiten, 

onderzoekscentra, Europese organisaties, enzovoort;

• organiseert EPALE eigen events, en nemen we deel aan 
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evenementen van belanghebbenden;

• doet EPALE regelmatig een oproep om bijdragen te leveren in 

functie van de Europese focus van een bepaalde periode;

• plaatst EPALE links naar de bijdragen van gebruikers op sociale 

media;

• controleert EPALE of alle bijdragen op het platform relevant en 

van hoge kwaliteit zijn;

• organiseert EPALE studiebezoeken aan organisaties die 

gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s.

Activiteiten 2021
Na de prachtige verhalen die het EPALE Community Stories initiatief 

in 2020 opleverde, zocht EPALE in 2021 inspiratie in verhalen over 

activiteiten die pasten in de thematische focuspunten van EPALE 

van dat jaar: skills voor leven en werk, digitale transitie, duurzame 

inclusie.

Dat leverde negen inspirerende verhalen uit Vlaanderen op van: 

• Jan Hennes, De Kemping  

• Silvie Moors, Bond zonder Naam 

• Guy Swaegers, Kopspel/Gatam 

• Greet Dierckx, Encora 

• Shalan Alhamwy, wereldmuziekatelier De Centrale 

• Kaat Verheeke, Ligo Gent-Meetjesland-Leieland 

• Renilde Reynders, Epos 

• Jo Daems, Thomas More 

• Greet Vissers, Kunst Z

In totaal verzamelden alle EPALE-ondersteuningsdiensten 100 

verhalen uit heel Europa. Die werden gebundeld in een EPALE 

Community Storybook.

We publiceerden ook een EPALE-zine over “Functioneel en 

geïntegreerd leren in LIGO” (Netwerk voor Basiseducatie). 

De EPALE-ambassadeurs geven het platform mee vorm en promoten 

het. Ze sprokkelen inhoudelijke bijdrages in hun organisatie en bij hun 

achterban. Dit waren de EPALE-ambassadeurs in 2021:

• Nele Hollemaert en Rudy Van Sweevelt (VDAB)

• Fred Dhont (Socius)

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/jan-hennes-een-camping-opbouwen-en-runnen-met-langdurig-werklozen-op-tv
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/silvie-moors-aan-identiteit-bouwen-met-verhalen-en-soep
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/guy-swaegers-een-staalatelier-dat-leren-werken-en-cultuur-combineert
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/greet-dierckx-samenwerking-tussen-kinderbegeleiding-belgie-en-zuid-afrika
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/shalan-alhamwy-een-unieke-plek-om-wereldmuziek-te-leren-spelen
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/kaat-verheeke-wij-mens-verenigt-cursisten-van-alle-leeftijden-en-culturen
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/renilde-reynders-een-geschiedenisboek-van-europese-onderwijsprogrammas
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/jo-daems-neem-ons-zoals-we-zijn
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/greet-vissers-niet-enkel-workshops-maar-een-echte-professionele-theateropleiding
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-community-storybook-mensen-motiveren-om-te-leren-en-volwaardig-deel-te-nemen-onze
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-community-storybook-mensen-motiveren-om-te-leren-en-volwaardig-deel-te-nemen-onze
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-zine-functioneel-en-geintegreerd-werken-ligo-centra-voor-basiseducatie
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-zine-functioneel-en-geintegreerd-werken-ligo-centra-voor-basiseducatie


• Tomas Uten (Europahuis Ryckevelde)

• Margot Delleman (VOV)

• Sara Jaminé en Jannik Dirickx (VOCVO)

• Bieke De Loof (Klasbak)

• Renilde Reynders (Epos) 

• Julie Focquet (Alden Biesen) 

De internationale EPALE community conference (op 12 en 13 oktober) 

werd bijgewoond door Vlaamse professionals uit de 

volwasseneneducatie. EPALE-Vlaanderen organiseerde in 

samenwerking met de nationale coördinator voor de Europese 

Agenda van de Volwasseneneducatie ook zelf een Vlaamse workshop 

op 12 oktober: “Chances to change”, een live workshop die 

voortbouwde op TheoryU van keynote speaker Otto Scharmer. We 

interviewden keynote speaker Otto Scharmer en OESO-directeur 

Andreas Schleicher. Beide interviews werden door verschillende 

nationale ondersteuningsdiensten van andere landen vertaald.

Een greep uit de overige activiteiten van EPALE in 2021:

• Ondersteuning van de Wablieft-prijs, die georganiseerd wordt door 

EPALE-ambassadeur VOCVO;

• Ontvangst van vertegenwoordigers van het Sloveense instituut 

voor Volwasseneneducatie die meer te weten wilden komen over 

Eerder Verworven Competenties (EVC);

• (Online) gesprekken en vergaderingen met betrokkenen uit de 

volwasseneneducatie om op de hoogte te blijven van wat er leeft in 

de sector;

• Deelname aan (online) evenementen van stakeholders, bijvoorbeeld:

• LIGO netwerkdag op 19/03/21

• Conférence Journées d’Apprentissage – NCAL BEFR op 29/06/21

• Sloveense conferentie over volwasseneneducatie – Sloveens 

Europees voorzitterschap op 8-9/09/21 

• Vlaamse conferentie over Inclusie: Hands-on op 19/11/21

• Bijdrage aan alle Europese inhoudelijk thematische campagnes; 

• Lancering van een oproep om inhoud te posten over de EPALE-

focussen: skills voor leven en werk, digitale transitie, duurzame 

inclusie; 

• Promotie van de Partner Search Tool bij gebruikers die op zoek zijn 

naar projectpartners; 

• Publicatie van internationale Erasmus+-projectresultaten op 
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https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference-2021
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-conferentie-met-live-workshop-vlaanderen
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-otto-scharmer-change-system-you-have-have-courage-step-unknown
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-andreas-schleicher-and-right-balance-between-modernisation-and-disruption
https://www.wablieft.be/nl/wablieft-prijs
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EPALE, onder meer: 

• A SIAE study visit to Brussels with Erasmus+

• Transnational project meeting of the ADVANCE-project 2021

• European Senior Exhange: bezoek aan Sloveense partner 

• Inzet van sociale media om het platform en de inhoud te promoten:

• Facebook: https://www.facebook.com/EPALE.VLAANDEREN.BE/

• Twitter: https://twitter.com/EPALE_FL

Resultaten 2021 

Eind 2021 had België 2.925 geregistreerde leden (met een profiel op 

EPALE) tegenover 2.378 in 2020. 

EPALE België (cijfers voor Vlaanderen zijn niet apart beschikbaar) 

publiceerde 46 nieuwsartikelen, 37 blog posts, 18 evenementen en 23 

leermaterialen, wat een totaal van 124 inhoudelijke bijdragen op het 

platform oplevert. Gegevens voor kwartaal 4 ontbreken, dus het 

werkelijke aantal ligt hoger. 

We streven er telkens naar om bestaande en potentiële EPALE-

gebruikers interessante en innovatieve content te bieden in hun 

vakgebied. Ook op basis van de informatie van de centrale 

ondersteuningsdienst van EPALE publiceerden Belgische EPALE-

gebruikers zelf 78 bijdragen.

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/siae-study-visit-brussels-erasmus
https://epale.ec.europa.eu/en/content/transnational-project-meeting-advance-project-2021
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/verwacht-het-onverwachte
https://www.facebook.com/EPALE.VLAANDEREN.BE/
https://twitter.com/EPALE_FL


eTWINNING

De community voor scholen  
in Europa

eTwinning richt zich op leerkrachten en leerlingen uit 

leerplichtonderwijs, docenten en studenten in een lerarenopleiding.

Leerkrachten en leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs 

starten samenwerkingsprojecten met andere klassen in Europa via 

eTwinning. Ook docenten en studenten die een lerarenopleiding 

volgen, doen mee. Daarnaast volgen leerkrachten professionele 

ontwikkeling en bouwen ze een Europees netwerk van 

onderwijsprofessionals uit. Leerkrachten en leerlingen leren zo al 

doende bij over ICT-integratie, projectmatig leren en Europees 

burgerschap in de klas. 
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Werking en acties 
Vanuit Epos zorgt de Nationale Ondersteuningsdienst van  

eTwinning voor: 

• Promotie en ondersteuning: 

• Inspiratie zoals praktijkvoorbeelden, projectactiviteiten en tools;

• Helpdesk waar leerkrachten terecht kunnen met inhoudelijke, 

praktische en technische vragen over projectwerking (e-mail, 

telefoon en instructievideo’s); 

• Nascholingen in Vlaanderen (on- en offline) over projectmatig 

werken, ICT-integratie en Europees burgerschap. Vlaamse 

leerkrachten kunnen ook deelnemen aan Europese workshops 

en conferenties (on- en offline) over deze thema’s. 

• Erkenning van projecten: 

• Leerkrachten kunnen een nationaal en Europees kwaliteitslabel 

behalen met hun eTwinning-project en maken kans op Vlaamse 

en Europese prijzen. 

• Leerkrachtenteams die binnen de school vakoverschrijdend 

samenwerken aan Europese projecten kunnen het eTwinning 

School label behalen.

• Een netwerk van ca. 30 Vlaamse eTwinning-ambassadeurs:

• Ambassadeurs promoten en ondersteunen collega’s in hun 

school en regio bij de opstart en ontwikkeling van eTwinning-

projecten.

• Zij delen kennis en ervaringen en leren samen bij over de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT-integratie, 

projectmatig werken en Europees burgerschap. 

Activiteiten 2021 
De Nationale Ondersteuningsdienst van eTwinning organiseerde in 

2021 tal van nascholingsactiviteiten: 

• 346 deelnemers in 1 on-site en 26 online workshops;

• 54 deelnemers aan de on-site nationale conferentie (#ETWID21);

• 44 deelnemers in 1 online infosessie voor directeurs; 

• 226 deelnemers in 8 workshops voor lerarenopleiders;

• 100 Vlaamse deelnemers in verschillende on-site en online 

Europese activiteiten. 



Vlaanderen 2019

Leerkrachten en personeel 517

Projecten 236

Kwaliteitslabels 77

Europese kwaliteitslabels 29

eTwinning schoollabels 25

Aantal kwaliteitslabels in Vlaanderen in 2021
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Evolutie aantal registraties leerkrachten en projecten  
in de eTwinning-community (2019-2021)
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Resultaten 2021  

In Vlaanderen kent eTwinning in 2021 een stevige terugval van 

geregistreerde leerkrachten, maar slechts een beperkte afname van 

registraties van projecten, wellicht als gevolg van Covid19.

Het aantal nationale kwaliteitslabels is in 2021 weer licht toegenomen.

In 2021 haalden 77 Vlaamse projecten een nationaal label tegenover 72 

in 2020. Het aantal Europese kwaliteitslabels is dan weer afgenomen: 

van 35 in 2020 naar 29 Europese kwaliteitslabels in 2021.

Maar liefst 25 Vlaamse scholen droegen in 2021 het eTwinning School 

Label. In deze scholen is het eTwinning projectwerk geïntegreerd in 

het schoolbeleid en zijn meerdere leerkrachten actief met eTwinning-

projecten en professionele ontwikkeling.
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eTwinning in de praktijk 

1. Hulpmiddel

 Samen met meester Dave van basisschool Qworzó in Merksplas 

haalt eTwinning-ambassadrice Marie-Leet Bens de prijs voor 

beste Vlaamse eTwinning-project in 2021 met het project  

“The Ocean’s Rescuers”.

 Tijdens dit project gaan twee hoogbegaafde leerlingen op 

ontdekkingstocht naar wat hun weetlust prikkelt en hun leerlust 

aanwakkert. Het is een samenwerking met Italiaanse en Franse 

scholen waarbij internationale groepjes zich verdiepen in de 

bescherming van de oceanen. Ze overleggen via videocalls, 

communiceren in het Engels en verzamelen hun bevindingen 

uiteindelijk in e-boeken en videopresentaties.

 Lees meer over dit zinvolle project: The Ocean’s Rescuers.

 

2. Covid19

 Door Covid19 liep er heel wat mis in het onderwijs. Gelukkig  

bood eTwinning in sommige gevallen een dankbare oplossing  

om een scheefgetrokken situatie recht te trekken. eTwinning-

ambassadrice Veerle De Deckere zette het project “Zukunft –  

voll im Blick?” op poten en maakte van de nood een deugd.

 

 Samen met zes andere partners in Europa startte Veerle dit 

project op om de leerlingen onder meer te laten nadenken over 

hun eigen toekomst en de toekomst van de wereld. Hun 

eTwinning vormt sinds 2005 de grootste community  

voor scholen in Europa. 

Bron: www.etwinning.net totaal sinds 2005 (cijfers juni 2022)

Vlaanderen Europa

Leerkrachten 6.312 1.029.034

Scholen 1.462 218.379

Projecten 2.823 417.064
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bevindingen verwerkten ze op een creatieve manier in een 

gemeenschappelijk sciencefictionverhaal dat ze publiceerden op 

de TwinSpace, de online projectruimte. Toen de scholen dicht 

gingen, besloten alle partners de geplande activiteiten aan te 

passen en konden de leerlingen vertellen hoe zij hun leven in 

lockdown ervoeren. 

 Lees meer over dit bijzondere project: Zukunft - Voll im Blick? 

3. Meteen aan de slag

 Wie wil starten met eTwinning raakt al snel overdonderd door 

ingenieuze projecten met spectaculaire resultaten van ervaren 

eTwinners. Maar het kan ook KISS (Keep It Small and Simple).

 Heb je er al eens aan gedacht om je leerlingen een internationale 

PowerPointpresentatie te laten maken samen met leerlingen uit 

een klas in Europa? Of worden jouw leerlingen ook geconfronteerd 

met verhalen van migratie en wil je hier op een laagdrempelige 

manier mee aan de slag? Op de website van eTwinning Vlaanderen 

vind je alvast inspiratie om jouw leerlingen op een eenvoudige 

manier een internationale ervaring op te laten doen.

 Lees hier meer over deze inspiratie: Eenvoudige projectideeën.

4. Events

 De grote sterkte van eTwinning is de community. eTwinners zijn 

leergierig en willen vooral van alles opsteken van elkaar. Vanuit de 

nationale ondersteuningsdienst zetten we dan ook graag in op 

netwerken tijdens onze events.

 

 #ETWID21, de eTwinning inspiratiedag voor alle Vlaamse 

leerkrachten mocht opnieuw live plaatsvinden op 5 oktober 2021. 

Een verademing, want niet alleen de face-to-face sessies van 

ervaren eTwinners en externe partners werden gesmaakt, ook de 

keynote over het Apestaartjarenonderzoek en de netwerk-

momenten vonden de deelnemers meer dan de moeite waard.

 (Her)bekijk het programma, de presentaties en de foto’s hier: 

#ETWID21 compilatie.

https://etwinning.be/vlaanderen/verhaal/blik-op-de-toekomst/
https://etwinning.be/vlaanderen/dummyprojecten/
https://sway.office.com/J1mfR2TX8MMs7WzG?ref=Link


EUROGUIDANCE

Voor elke leerlingenbegeleider, leerkracht, (leer)loopbaanbegeleider, 

docent of andere keuzeprofessional (in spe) is professionele 

ontwikkeling van groot belang. Nieuwe inzichten, goede praktijken, 

handige tools en netwerking doen hen groeien in hun job én dragen bij 

tot kwaliteitsvolle keuzebegeleiding. Dit zorgt niet enkel voor 

gelukkige professionals, maar ook voor gelukkige leerlingen, 

studenten, cursisten en werk(zoek)enden. 

In 2021 zette Euroguidance volop in om de Europese dimensie aan 

keuzebegeleiding dichter bij de professionals te brengen die rond dit 

thema werken. Via onze communicatiekanalen en activiteiten 

bereikten we zowel leerlingen-, studenten-, en cursistenbegeleiders, 

als (staf)medewerkers en coördinatoren/directies van begeleidings-

diensten en ook beleidsmedewerkers. 

Via Euroguidance kunnen keuzeprofessionals competenties ont wik-

kelen op een unieke manier. Kennismaking met nieuwe Europese tools 

en methodieken uit andere Europese landen, Europese projecten en 

project subsidies ontdekken, meer weten over relevante Europese 

beleidsontwikkelingen, uitwisseling/netwerking met andere keuze-

professionals binnen Europa. Euroguidance Vlaanderen ondersteunt 

deze leerprocessen en moedigt ze aan. Zo kunnen keuzeprofessionals 
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inspelen op nieuwe tendensen en (nog) beter geïnformeerde keuzes 

maken in hun job. 

In onze werking heeft leermobiliteit een bijzondere plaats. We 

beantwoorden vragen van keuzebegeleiders over mogelijkheden om 

te leren in het buitenland voor personen die ze begeleiden. Zowel bij 

complexe, als eenvoudiger casussen biedt Euroguidance Vlaanderen 

ondersteuning en zo goed mogelijk advies. We brengen leermobiliteit 

ook onder de aandacht en promoten de mogelijkheden onder diverse 

doelgroepen.

Euroguidance is een initiatief van de Europese Commissie om 

(onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding in Europa te bevorderen én 

mobiliteit in het kader van leren en werken te verhogen. We willen dit 

bereiken via competentieontwikkeling van professionals in 

keuzebegeleiding rond de Europese dimensie in hun vakgebied.

In Vlaanderen maakt het Euroguidance centrum deel uit van Epos 

vzw. Euroguidance Vlaanderen wordt deels gefinancierd door het 

Departement Onderwijs en Vorming en deels door de Europese 

Commissie. 

Aanbod

Euroguidance Vlaanderen

a) ondersteunt de competentieontwikkeling van keuzebegeleiders, 

met bijzondere aandacht voor leermobiliteit, via

• Nascholing rond relevante thema’s;

• Professionele uitwisseling (studiebezoeken, workshops, …);

• Informatie over leermobiliteit (mogelijkheden, voordelen, 

begeleiding, …);

• Ondersteuning bij adviesverlening over buitenlandse  

leer- en werkmobiliteit;

• Ondersteuning bij de begeleiding van buitenlandse  

leer- en werkleermobiliteit.

b) ondersteunt de ontwikkeling van de Europese dimensie in 

(onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding via 

• Communicatie over keuzebegeleiding binnen Europa 

(systemen, methodieken);

• Promotie van inspirerende Europese projecten, 

praktijkvoorbeelden, tools, …;

• Updates over beleidsontwikkelingen en onderzoek;



• Overleg en netwerking met relevante stakeholders;

• Euroguidance werkgroepen en netwerkactiviteiten.

c) informeert en communiceert over relevante thema’s  

onder meer via: 

• Websites (euroguidance-vlaanderen.be, euroguidance.eu, 

onderwijskiezer.be); 

• Sociale media (Twitter, Facebook en Pinterest), e-mail;

• Eigen publicaties (bv. Euroguidance Vlaanderen Nieuws,  

“Leren over grenzen heen”);

• Publicatie artikels in magazines (Wat na het SO?, 

Euroguidance Insight, …);

• Beurzen (SID-in, Verruim je Horizon, Afstudeerbeurs, …);

• Externe werkgroepen en fora;

• Conferenties, studiedagen en andere evenementen. 

Activiteiten en Resultaten in 2021

Covid19 zorgde ervoor dat verscheidene evenementen niet 

doorgingen of via een online alternatief werden aangeboden. Zo 

gingen de jaarlijkse SID-In beurzen niet live door in 2021, maar online. 

Dit bood unieke kansen (vertonen van videomateriaal, digitale 

brochures verspreiden, …), maar zeker ook uitdagingen.

Op 25 maart 2021 werd het nieuwe Erasmus+-programma gelan ceerd. 

Euroguidance Vlaanderen plaatste deze heuglijke dag mee in de kijker. 

Het nieuwe programma is inclusiever, digitale en groener dan ooit 

tevoren. Ook Euroguidance engageert zich hiervoor en steunt zo de 

#EUGreenDeal, de digitale transitie, de #EuropeanEducationArea, en 

het herstel van Europa na de Covid-crisis.

Mobiliteitsgesprekken 

In 2021 is er een duidelijke daling van het aantal vragen over leren in 

het buitenland, wat voornamelijk te verklaren is door de Covid-

periode. Euroguidance Vlaanderen nam wel deel aan studiekeuze- en 

mobiliteitsbeurzen, maar deze gingen telkens online door. 

Bijna 200 leerlingen, leerkrachten en andere keuzebegeleiders 

vroegen om informatie en advies over studeren, stages en werken in 

SID-In 2021: een online editie
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het buitenland. Dit verliep voornamelijk via de (online) SID-in beurzen 

voor de laatstejaars secundair onderwijs, maar ook via e-mail en 

telefonisch contact. 

Zoals elk jaar ontving Euroguidance zowel algemene, als meer 

complexe vragen die grondig onderzoek en advies/begeleiding op 

maat vereisten, zoals voor een leerlinge die na het derde middelbaar 

met haar ouders naar Spanje verhuist: wat zijn ginder de 

toelatingsvoorwaarden, zijn er klassen voor nieuwkomers, enz. 

Ervaring en kennis samen met het Europese netwerk leiden tot een 

duidelijk advies met enkele belangrijke aandachtspunten. 

Website en sociale media

Sinds de lancering van onze nieuwe website euroguidance-vlaanderen.be 

in 2018, was er een jaarlijkse toename van het aantal gebruikers. In 

2021 bezochten 4.933 individuele gebruikers – een stijging van meer 

dan 200% ten opzichte van 2020. Het totale aantal sessies bedroeg 

7.784 – eveneens meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020.

Ook onze aanwezigheid op Twitter blijft vruchten afwerpen met bijna 

400 volgers en 11.925 weergaven. Via deze weg ondersteunden we 

onder meer de communicatie van de Europese Commissie, Epos 

(Nationaal Agentschap Erasmus+, EPALE, eTwinning, Europass), 

Onderwijs Vlaanderen én andere Euroguidance centra. Zij 

verspreidden ook onze nieuwsberichten via deze weg. 

Op Facebook bereikten de pagina’s Euroguidance Vlaanderen – 

Euroguidance Flanders en Euroguidance Network meer dan 4.000 

geïnteresseerden. Euroguidance deelt via Facebook vooral 

activiteiten aangeboden door Euroguidance en/of 

partnerorganisaties, nieuwe publicaties en ontwikkelingen op vlak 

van (onderwijs)loopbaanbegeleiding, voorbeelden van goede praktijk 

en andere relevante informatie. Ook in 2021 vormde de Facebook-

pagina van het Euroguidance netwerk een belangrijk 

communicatiekanaal, met bijna 3.700 volgers. Het aantal pagina 

“likes” steeg met 1,5%, nl. van 3.505 naar 3.559.

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
https://www.facebook.com/Euroguidance-Vlaanderen-Euroguidance-Flanders-104065761425723
https://www.facebook.com/Euroguidance-Vlaanderen-Euroguidance-Flanders-104065761425723
https://www.facebook.com/Euroguidance-Vlaanderen-Euroguidance-Flanders-104065761425723


De Euroguidance netwerk website euroguidance.eu is het 

voornaamste platform waarlangs het netwerk informatie 

verspreidt en relevant materiaal ontsluit over Europese 

keuzebegeleiding en leermobiliteit. In 2021 trok de website 

17.123 bezoekers aan die voor 29.219 sessies zorgden. 

Euroguidance Vlaanderen draagt op verschillende manieren 

bij tot deze netwerkwebsite, voornamelijk via de onderdelen 

‘Guidance in Flanders, Belgium’, “Good practice examples”, 

de agenda en contactpagina. 

Presentaties en evenementen

In 2021 verzorgde Euroguidance Vlaanderen verscheidene 

presentaties online, voornamelijk voor keuzeprofessionals in 

Vlaanderen en in Europa.

Tijdens de online SID-In beurzen ontving de virtuele stand waarvan 

Euroguidance deel uitmaakt 4.740 bezoekers. De video over studeren 

in het buitenland werd 419 keer bekeken en de presentaties 622 keer 

gedownload.

Voor het eerst werkte Euroguidance Vlaanderen samen met 

eTwinning aan een nieuw webinar “Ontwikkelen van loopbaan-

competenties … met eTwinning!”, waarbij eTwinning werd voorgesteld 

als tool om met leerlingen aan de slag te gaan rond loopbaan-

competenties. Tien deelnemers maakten deze première live mee. Wie 

zich inschreef, maar niet kon deelnemen, ontving de presentatie 

nadien. Na positieve evaluatie engageerden beide acties zich alvast 

voor een nieuwe editie in 2022. 

Euroguidance Vlaanderen was vertegenwoordigd op een aantal 

conferenties in het buitenland, zoals:  

• een good practices rond online keuzebegeleiding in Vlaanderen 

voor de European Conference on Counselling and Vocational 

Training: “Remote Guidance Provision – Theory and Practice” in de 

University of Nicosia, Cyprus; 

• online evenementen in het kader van Erasmus+-projecten, zoals 

de EPFIME Final Conference en de online inspiratiesessie rond 

Erasmus Duaal.
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In 2021 ging er geen Learning by Leaving conferentie door en was 

deelname aan Europese studiebezoeken niet mogelijk wegens het 

zeer beperkte aanbod en de Covid19-crisis.

In het najaar van 2021 werkten we ook mee aan een webinar voor 

lerarenopleiders uit Vlaanderen en Nederland over internationali-

serings mogelijkheden. Een tiental deelnemers maakten zo kennis met 

Euroguidance.

Samen met andere Euroguidance centra startten we met de 

Multitask Group “Competence Development” de voorbereidingen voor 

nieuwe Europese webinars en andere activiteiten in 2022. 

Eind november bood Euroguidance Vlaanderen twee “Leren over 

grenzen heen” webinars aan voor keuzebegeleiders in Vlaanderen, 

met o.a. studie- en stagemogelijkheden in het buitenland, begeleiding 

(voor/tijdens/na) en handige hulpbronnen voor de keuzebegeleider. 

We hadden enkele externe sprekers te gast die enthousiast het 

programma Erasmus for Entrepreneurs kwamen toelichten voor 11 

deelnemers.

Het jaarlijkse Epos Grensverleggers 

evenement stond in 2021 in het 

teken van Digitalisering. We namen 

actief deel aan dit hybride evene-

ment, dat 180 online deelnemers 

kende. 

Tijdens de Kick-Offs voor goed-

gekeurde Erasmus+ KA1- en 

KA2-projecten werd Euroguidance 

voorgesteld aan meer dan 175 

deelnemers.

Doorheen het jaar nam Euroguidance Vlaanderen deel aan andere 

Epos-activiteiten en externe evenementen zoals de Europese Dag 

van de Talen, online infosessies en opleidingen. Via deze weg 

verruimden we ons netwerk en promootten we onze dienstverlening 

en activiteiten.

‘Family photo’ @ Online Euroguidance 
Conference, Austria



Publicaties en artikels in publicaties

Ook in 2021 publiceerden we twee edities van Euroguidance 

Vlaanderen Nieuws, de nieuwsbrief die in 2018 gelanceerd werd. Met 

de nieuwsbrief brengen we keuzeprofessionals in Vlaanderen op de 

hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten het 

Euroguidance netwerk. Het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief 

nam ook in 2021 toe. Alle edities kan je nalezen via:  

euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek.

De tool “Leren in het buitenland en over de taalgrens” werd ook in 

2021 verspreid onder keuzebegeleiders, ook online. De tool biedt 

keuzeprofessionals in het secundair onderwijs een overzicht van de 

mogelijkheden die leerlingen hebben om te leren in het buitenland of 

over de taalgrens. Je vindt de tool via euroguidance-vlaanderen.be/

publicaties-en-onderzoek.

In de brochure “Wat na het secundair onderwijs?” verzorgde 

Euroguidance Vlaanderen twee artikels over leer- en 

werkmogelijkheden in het buitenland. Met “Studeren, stage of 

werkervaring in het buitenland” en “Werken in het buitenland” boden 

we informatie aan leerlingen, leerkrachten en begeleiders. De 

brochure is na te lezen op onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-

na-het-secundair-onderwijs. 

In 2021 verzorgden we ook artikels voor Euroguidance Highlights 

2020, Euroguidance Insight “Competence development during 

strange times” (publicatie begin ‘22), de Euroguidance netwerk 

website en het Epos jaarboek 2020. 

Samen werden onze publicaties en artikels minstens 72.000 keer 

verspreid.
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Euroguidance Survey 

In 2021 lanceerden we een bevraging om te peilen naar interesses en 

noden onder keuzeprofessionals. Via de survey gingen we na hoe we 

onze activiteiten en aanbod kunnen verbeteren, en ze nog beter 

afstemmen op de noden van keuzeprofessionals. Uit de resultaten 

leidden we af dat er veel interesse is om kennis op te doen over 

(onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding in Europa, zoals andere en 

nieuwe systemen, tools en methodieken. 

Bij toekomstige activiteiten rond keuzebegeleiding kijkt men vooral 

uit naar goede en innovatieve praktijken uit het buitenland, meer 

achtergrond over het onderwijs in Europa en duurzame keuze-

begeleiding. Bij toekomstige activiteiten rond leermobiliteit (voor 

cliënten) wordt vooral uitgekeken naar de thema’s “studeren en 

stages in het buitenland” (met aandacht voor inclusie), “studie-

toelagen” en “beursmogelijkheden”. 

Deelnemers aan onze survey gaven aan dat we in de komende jaren 

verder dienen in te zetten op training voor keuzebegeleiders in 

Vlaanderen, adviesverlening en informatie over leermobiliteit en 

Europese uitwisseling van keuzeprofessionals.

Naast onze eigen survey werkten we ook mee aan andere 

bevragingen (deelname en/of verspreiding), zoals de survey van het 

Erasmus+-project “Keep in Pact” over samenwerking tussen partners 

en belanghebbenden in (onderwijs)loopbaanbegeleiding. Ten slotte 

beantwoordden we ook specifieke (onderzoek)vragen van onder-

zoekers en organisaties uit andere lidstaten over keuze begeleiding, 

bijvoorbeeld van Euroguidance Ierland over (onderwijs)loopbaan-

begeleiding van personen met gehoorproblemen. 

Meer weten? 

• Web: www.euroguidance-vlaanderen.be

  www.epos-vlaanderen.be 

• Twitter: twitter.com/euroguidanceFL

• Facebook: Euroguidance Vlaanderen - Euroguidance Flanders

• Pinterest: nl.pinterest.com/euroguidancefl

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
https://www.epos-vlaanderen.be/
https://twitter.com/euroguidanceFL
https://www.facebook.com/Euroguidance-Vlaanderen-Euroguidance-Flanders-104065761425723
https://www.pinterest.com/euroguidancefl/


EUROPASS

Toegangspoort tot studeren en 
werken in Europa 

Of je nu een opleiding wilt volgen, een baan zoekt of ervaring wilt 

opdoen in het buitenland, belangrijk is altijd dat je duidelijk kan 

maken wat je competenties en kwalificaties zijn. Europass helpt 

competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar te maken 

over heel Europa en daarbuiten. Bovendien valideert Europass ver-

worven competenties opgedaan in het buitenland tijdens een stage, 

nascholing of opleiding. Europass is een initiatief van de Europese 

Commissie om mobiliteit in het kader van leren en werken te verge-

makkelijken. Het transparant maken van kwalificaties en competen-

ties is daarbij essentieel. Daartoe heeft Europass een aantal tools en 

diensten ontwikkeld.
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Wat biedt Europass?
Europass helpt individuen (studenten, werkzoekenden en 

werknemers), die een buitenlandse leer- of werkervaring zoeken of 

hebben opgedaan, door: 

•  competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar te 

maken over de grenzen heen via het e-Portfolio, het CV, het 

Diplomasupplement en het Certificaatsupplement en de 

European Digital Credentials for Learning; 

•  door het valideren van competenties verworven in het buitenland 

(via stage, werk, opleidingen, vrijwilligerswerk) via de Europass-

Mobiliteit. 

Europass helpt werkgevers die internationaal rekruteren om de 

werkervaring en de inhoud van de gevolgde opleidingen in het 

buitenland goed te kunnen inschatten (via het CV, het Diploma-

supplement, Certificaatsupplement, de Europass-Mobiliteit en de 

European Digital Credentials for Learning). 

Europass helpt organisaties (onderwijsinstellingen, 

vrijwilligersorganisaties…), die (mee) buitenlandse leer- en 

werkervaringen organiseren: 

•  bij het herkennen, zichtbaar maken en formuleren van 

competenties en kwalificaties verworven in het buitenland 

(e-Portfolio, CV, Diplomasupplement, Certificaatsupplement, 

Europass-Mobiliteit en de European Digital Credentials for 

Learning); 

•  door het ondersteunen van de aanmaak van de Europass-

Mobiliteitsdocumenten en de European Digital credentials for 

Learning.

De Europass-tools en -documenten 
Het Europass-e-Portfolio geeft je de mogelijkheid om een gratis 

profiel aan te maken waarin je al je vaardigheden, competenties en 

ervaringen online documenteert op één persoonlijke veilige plaats. 

Met Europass kun je deze gegevens niet alleen veilig opslaan maar 

ook delen met externen.
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Het Europass-profiel helpt je bij het beschrijven van je vaardigheden, 

het vinden van interessante vacatures en leermogelijkheden, het 

beheren van sollicitaties en het opstellen van cv’s en 

sollicitatiebrieven.

• CV opstellen: 

 Met de cv-editor van Europass kan je: cv’s opstellen en bewerken, 

uit verschillende modellen kiezen, cv’s opslaan op je apparaat of in 

de Europass-bibliotheek en gemakkelijk cv’s in vreemde (29 

verschillende) talen aanmaken.

• Sollicitatiebrieven opstellen: 

 Met de editor voor sollicitatiebrieven van Europass kan je 

gestructureerde, goed verzorgde en professionele sollicitatie-

brieven schrijven op basis van verschillende modellen.

Door het aanmaken van een Europass-profiel krijg je toegang tot alle 

Europass-tools. 

 

Het Europass-Diplomasupplement is een document dat de 

verworven kennis, vaardigheden en competenties omschrijft van een 

bachelor- of masterdiploma. Het geeft bijkomende informatie over de 

aard, de inhoud, het niveau en de duur van de opleiding zodat 

werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buitenland beter 

begrijpen wat de kwalificatie inhoudt. Het diplomasupplement is 

samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Het 

Europass-Diplomasupplement wordt gratis uitgereikt aan iedereen 

die een bachelor- of masterdiploma behaald heeft. 

Het Europass-Certificaatsupplement geeft bijkomende informatie 

over de aard, de inhoud, het niveau en de duur van een beroeps-

opleiding zodat werkgevers en/of onderwijsinstellingen in het buiten-

land beter begrijpen wat de kwalificatie inhoudt. Het Europass-

Certificaatsupplement is gratis beschikbaar voor iedereen die een 

beroepsopleiding afgerond heeft of een ervaringsbewijs gehaald heeft.
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europass

Proficiat!
Je hebt net je 

Europass-Mobiliteit 
gekregen! 

De Europass-Mobiliteit helpt om de in het buitenland verworven 

vaardigheden en competenties te bewijzen en te valideren. Het 

documenteert onder meer de verworven talenkennis, praktische, 

persoonlijke, sociale, IT- en werkgerelateerde vaardigheden, maar ook 

de “soft skills”, zoals probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, 

enz. Het document kan gemakkelijk meegenomen worden naar een 

sollicitatiegesprek of opgenomen worden in het nascholingsplan van 

een (onderwijs)instelling. Het Europass Mobiliteitsdocument wordt 

aangevraagd en ingevuld door de zendende organisatie. De gast-

organisatie is verantwoordelijk voor de registratie van vaardigheden 

en competenties en het verder aanvullen van het document.

De European Digital Credentials for Learning (EDCL) zijn digitale 

diploma’s en certificaten die worden uitgereikt in een Europees-

breed standaardformaat en met een uniek eSeal worden 

ondertekend. Zo kunnen (onderwijs)instellingen en opleidingscentra 

EDCL’s uitreiken, ontvangen en de authenticiteit ervan makkelijk 

verifiëren. De gratis software en service om EDCL’s aan te maken en 

uit te reiken, vind je op het Europass-platform.

Ondersteuning vanuit Epos

In elke lidstaat is een Nationaal Europass Centrum (NEC) gevestigd dat 

de activiteiten rondom Europass coördineert en in eigen land promoot. 

In Vlaanderen is het NEC gesitueerd in Epos vzw, in nauwe samen-

werking met de VDAB en het Departement Onderwijs en Vor ming. Het 

NEC voert in opdracht van de Europese Commissie een aantal 

kosteloze diensten uit op het gebied van werk, onderwijs en mobiliteit.

Het NEC:

• is het eerste aanspreekpunt voor ieder individu of iedere 

organisatie die Europass wil gebruiken of er meer over wil weten;

• coördineert het beheer van de Europass-documenten;

• informeert over de Europass-tools en documenten;

• ondersteunt en faciliteert het gebruik van de Europass-tools en 

documenten;

• staat in voor de implementatie van Europass in Vlaanderen;

• treedt op als nationale partner in het Europese netwerk van 

Nationale Europass Centra.

https://europass-vlaanderen.be/mobiliteit/
https://europa.eu/europass/nl/europass-digital-credentials
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tips
voor
je CV

Europass Vlaanderen biedt organisaties gratis ondersteuning aan om 

het Europass Mobiliteitsdocument aan te maken en uit te reiken:

• Trainingen:  

Elk jaar organiseert Europass gratis trainingen (zie hoger). Je leert 

competenties (h)erkennen en die op een eenduidige manier 

verwoorden in het correcte, actuele en zakelijke sollicitatiejargon. 

Tijdens de training ga je aan de slag met de Europass-

Mobiliteitstool.

• Helpdesk:  

Er is een permanente helpdesk voorzien voor vragen met 

betrekking tot (het aanmaken van) de Europass-

Mobiliteitsdocumenten.

• Uitreikingspakketten:  

Voor het uitreiken van de Europass Mobiliteit-documenten aan de 

deelnemers kunnen uitreikingspakketten aangevraagd worden. 

Deze worden op vraag gratis opgestuurd naar de organisaties.

Activiteiten in 2021 

Europass Vlaanderen organiseerde in 2021 de volgende workshops, 

infosessies en studiedagen: 

• Vier Europass-Mobiliteitstrainingen;

• Een Europass infosessie voor opleiders in samenwerking met 

eTwinning en Epos; 

• Twee Europass infosessies op de kick-offs van KA1 en KA2; 

• Twee Europass infosessies op Euroguidance webinars “Leren over 

grenzen heen”.
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Resultaten: Europass in cijfers

Aantal uitgereikte Europass-Mobiliteitsdocumenten in Vlaanderen

Europass-Mobiliteit wordt in toenemende mate gebruikt. Terwijl er in 

de beginjaren van Europass in Vlaanderen ongeveer 550 documenten 

per jaar werden aangemaakt, werden er 12 jaar later al 2638 

documenten aangemaakt in Vlaanderen. 

In 2020 laten de cijfers een daling zien die zich voortzet in 2021. Deze 

daling is te wijten aan geannuleerde mobiliteiten tijdens de COVID-

crisis.

Aantal online aangemaakte Europass-CV’s en -profielen in België

Niet alleen Europass Mobiliteit maar ook het Europass-CV heeft een 

sterke groei gekend de afgelopen jaren, gaande van 6.392 Europass-

cv’s in 2007 tot 232.112 Europass-cv’s in 2019. In totaal zijn er sinds 

2007 zijn al meer dan 1,5 miljoen Europass-CV’s online aangemaakt in 

België. 

Sinds 2020 is Europass vernieuwd en bestaat er de mogelijkheid om 

naast Europass-CV’s ook Europass-profielen aan te maken. Op het 

moment van schrijven beschikten we nog niet over exacte cijfers over 

Aantal uitgereikte Europass-Mobiliteit-documenten in Vlaanderen
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het aantal Europass-CV’s maar wel over het aantal profielen aange-

maakt in België. Sinds de lancering van de “nieuwe” Europass op 1 juli 

2020 werden er in datzelfde jaar in België 7.383 profielen aangemaakt 

en één jaar later in 2021 werden er reeds 12.647 profielen aangemaakt. 

Videogetuigenissen en praktijkvoorbeelden
We verzamelden getuigenissen en goede praktijkvoorbeelden over 

het gebruik van Europass-Mobiliteit en het Europass-e-Portfolio 

door leerkrachten en leerlingen. Je vindt de video’s terug op ons 

Youtube kanaal Europass Vlaanderen. 

Tutorials
We maakten ook tutorials aan over hoe je een Europass-profiel en 

CV kan aanmaken in het nieuwe Europass platform:

• Hoe een Europass-profiel en portfolio aanmaken:  

https://youtu.be/SQzig5m6gjg

• Hoe een Europass-CV aanmaken:  

https://youtu.be/E5yfNe6j9dU

Links
• Website Europass platform: www.europass.eu

• Website Europass Vlaanderen: www.europass-vlaanderen.be

• Facebook: https://www.facebook.com/EuropassVlaanderen/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClX7d4OM1Wq-

QXM_NZOJDqHQ
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Bijlage 1
Erasmus+ woordenschat1

Erasmus+ (gedecentraliseerde) 
kernacties bij epos
Codes Benaming

KERNACTIE 1 Individuele leermobiliteit

KA-120ADU
KA-120SCH
KA-120VET

Erasmusaccreditatie voor beroepsonderwijs en -opleiding, 
schoolonderwijs en volwasseneneducatie

Mobiliteit voor lerenden en personeel in volwasseneneducatie

KA-121ADU Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en 
personeel in volwasseneneducatie

KA-122ADU Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in 
volwasseneneducatie

Mobiliteit voor scholieren en personeel in schoolonderwijs

KA-121SCH Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en 
personeel in schoolonderwijs

KA-122SCH Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in 
schoolonderwijs

Mobiliteit voor lerenden en personeel in beroepsonderwijs 
en -opleiding

KA-121VET Geaccrediteerde mobiliteitsprojecten voor lerenden en 
personeel in beroepsonderwijs en -opleiding

KA-122VET Kortlopende mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in 
beroepsonderwijs en -opleiding

KA130 Erasmusaccreditatie voor mobiliteitsconsortia in het hoger 
onderwijs

Mobiliteitsproject voor hogeronderwijsstudenten en -personeel

KA131 Mobiliteitsprojecten tussen EU-lidstaten en met het 
programma geassocieerde derde landen (de Europese 
dimensie) in het hoger onderwijs

KA171 Mobiliteitsprojecten met niet met het programma 
geassocieerde derde landen (de internationale dimensie) in het 
hoger onderwijs

KERNACTIE 2 Samenwerking tussen organisaties en 
instellingen

Partnerschappen voor samenwerking

Kleinschalige partnerschappen

KA-210ADU Kleinschalige partnerschappen in volwasseneneducatie

KA-210SCH Kleinschalige partnerschappen in schoolonderwijs

KA-210VET Kleinschalige partnerschappen in beroepsonderwijs en 
-opleiding

Samenwerkingspartnerschappen

KA-220ADU Samenwerkingspartnerschappen in volwasseneneducatie

KA-220SCH Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs

KA-220VET Samenwerkingspartnerschappen in beroepsonderwijs en 
-opleiding

KA-220HED Samenwerkingspartnerschappen in hoger onderwijs

KERNACTIE 3 steun voor beleidsontwikkeling en samenwerking

1 Bron: Erasmus+ programmagids 2021, 
Nederlandstalige versie en Eposwebsite via 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/
Nieuwe+website/Erasmus+woordenlijst.pdf
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Aanvrager

Een deelnemende organisatie of informele groep jongeren die een 

subsidieaanvraag indient. Aanvragers kunnen individueel of namens 

andere organisaties die bij het project betrokken zijn, financiële steun 

aanvragen. In het laatste geval wordt de aanvrager gelijkgesteld met 

de coördinator. 

Accreditatie 

Een procedure ter waarborging dat de organisaties die financiële 

steun willen krijgen voor een onder het Erasmus+-programma 

vallende actie zich houden aan een reeks kwaliteitsnormen of 

vereisten die de Europese Commissie voor die specifieke actie heeft 

vastgesteld. 

 

Basisvaardigheden 

Taalvaardigheid, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie; 

deze vaardigheden zijn opgenomen in de sleutelcompetenties. 

Begeleider 

Een begeleider begeleidt deelnemers (lerenden, personeel of 

jeugdwerkers) aan een mobiliteitsactiviteit om hun veiligheid te 

waarborgen, ondersteuning en bijstand te bieden en doeltreffend 

leren tijdens de mobiliteitservaring te vergemakkelijken. Bij 

individuele activiteiten kan een begeleider kansarme deelnemers of 

minderjarigen en jongeren met weinig ervaring vergezellen in het 

buitenland. In het geval van groepsactiviteiten moet gekwalificeerd 

onderwijzend personeel de groep begeleiden om het leerproces te 

vergemakkelijken. 

Begunstigde 

Wanneer een project wordt goedgekeurd voor een Erasmus+-

subsidie, wordt de organisatie die het project heeft aangevraagd 

begunstigde door een overeenkomst te ondertekenen met het 

nationale agentschap of het Uitvoerend Agentschap dat het project 

heeft geselecteerd. Werd de aanvraag ingediend namens andere 

deelnemende organisaties, dan kunnen de partners mede-

begunstigden van de subsidie worden. 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Beroepsontwikkeling 

Het proces waarbij de beroepsbekwaamheid van deelnemers 

(lerenden en personeel) wordt versterkt door competenties en 

deskundigheid te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te verwerven, 

die normaal gezien worden geïdentificeerd in een analyse van de 

ontwikkelingsbehoeften. Beroepsontwikkeling omvat alle soorten 

leermogelijkheden, van gestructureerde opleidingen en seminars tot 

informele leermogelijkheden. 

Beroepsprofiel 

Het geheel aan vaardigheden, competenties, kennis en kwalificaties 

dat doorgaans relevant is voor een specifiek beroep. 

Certificaat 

In het kader van het Erasmus+-programma een document dat wordt 

afgegeven aan iemand die, voor zover van toepassing, een 

leeractiviteit heeft voltooid op het gebied van onderwijs, opleiding en 

jeugdzaken. Dit document bevestigt de deelname aan de activiteit 

en in voorkomend geval de daarbij behaalde leerresultaten. 

Consortium

Twee of meer deelnemende organisaties die als team samenwerken 

met het oog op de voorbereiding, uitvoering en follow-up van een 

project of een activiteit in projectverband. Een consortium kan 

nationaal (dat wil zeggen met deelname van organisaties die in 

hetzelfde land gevestigd zijn) of internationaal (met deelname van 

organisaties uit verschillende landen) van opzet zijn. 

Coördinator/coördinerende organisatie 

Een deelnemende organisatie die een Erasmus+-subsidie aanvraagt 

namens een consortium van partnerorganisaties. 

De coördinator heeft speciale plichten die zijn vastgesteld in de 

subsidieovereenkomst. 

Deelnemers aan activiteiten van Erasmus+-projecten

In het kader van het Erasmus+-programma, de personen die volledig 

betrokken zijn bij een project en die, in sommige gevallen, een deel 

van de EU-subsidie ontvangen ter dekking van de kosten voor hun 

deelname (met name de reis- en verblijfkosten). 
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Deelnemende organisaties 

Een organisatie of informele groep jongeren die betrokken is bij een 

Erasmus+-project, hetzij als aanvrager, hetzij als partner. 

Digitale competentie 
Digitale competentie omvat de vertrouwdheid met, de betrokkenheid 

bij en het kritische en verantwoorde gebruik van digitale technolo-

gieën voor het werk, om te leren en om deel te nemen aan het 

maatschappelijke leven. Deze competentie omvat informatie- en 

datageletterdheid, communicatie en samenwerking, mediageletterd-

heid, het creëren van digitale inhoud (met inbegrip van program-

meren), veiligheid (waaronder digitaal welzijn en competenties in 

verband met cyberveiligheid), vraagstukken in verband met 

intellectuele eigendom en probleemoplossend en kritisch denken. 

Duurzame vervoermiddelen (groen reizen) 

Duurzame vervoermiddelen (groen reizen) worden gedefinieerd als 

reizen met vervoermiddelen met een lagere uitstoot voor het grootste 

deel van de reis, zoals een bus, trein of carpooling. 

ECHE (Erasmus-handvest voor hoger onderwijs) 

Een door de Europese Commissie toegekende accreditatie die 

instellingen voor hoger onderwijs uit EU-lidstaten en met het 

programma geassocieerde derde landen de mogelijkheid biedt in 

aanmerking te komen om financiële steun aan te vragen voor en deel 

te nemen aan onder het Erasmus+-programma vallende leer- en 

samenwerkingsactiviteiten. Het handvest schetst de fundamentele 

beginselen waaraan een instelling zich moet houden bij het 

organiseren en uitvoeren van in kwalitatief opzicht hoogwaardige 

mobiliteit en samenwerking, Het bepaalt de vereisten waaraan de 

instelling verklaart te zullen voldoen om de hoge kwaliteit van hun 

dienstverlening en procedures te waarborgen alsook om betrouwbare 

en transparante informatie te verstrekken. 

ECTS (Europees studiepunten-overdrachtsysteem) 

(hoger onderwijs) 
Een systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten, 

dat op de studenten is afgestemd en gebaseerd is op transparantie 

van leer- en onderwijsprocessen en van beoordelingsprocedures. Het 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

doel is om planning, levering en evaluatie van studieprogramma’s en 

studentenmobiliteit te bevorderen via de erkenning van kwalificaties 

en leerperioden. Een systeem dat dient als hulpmiddel voor het 

ontwikkelen, beschrijven en aanbieden van studieprogramma’s en het 

toekennen van hogeronderwijskwalificaties. Het gebruik van het 

ECTS, in combinatie met op leerresultaten gebaseerde 

kwalificatiekaders, maakt studieprogramma’s en kwalificaties 

transparanter en vereenvoudigt de erkenning van kwalificaties. 

ESCO (meertalige classificatie van Europese vaardigheden/

competenties, kwalificaties en beroepen)

Een classificatie in 25 Europese talen, die de vaardigheden en 

competenties, kwalificaties en beroepen met relevantie voor de 

arbeidsmarkt, de onderwijs- en opleidingssector in de EU 

identificeert en in categorieën indeelt. In deze classificatie staan 

beroepsprofielen die het verband aangeven tussen beroepen, 

vaardigheden, competenties en kwalificaties. Het ESCO is ontwikkeld 

in een open IT-formaat en kan gratis door iedereen worden gebruikt. 

EQAVET (Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in 

beroepsonderwijs en -opleiding) 

Een referentie-instrument voor beleidsmakers, gebaseerd op een 

kwaliteitscyclus in vier stappen (vaststelling van doelen en planning, 

uitvoering, evaluatie en herziening). Dit referentiekader houdt 

rekening met de autonomie van de nationale autoriteiten en wordt op 

vrijwillige basis gebruikt door overheidsinstanties en andere organen 

die zich bezighouden met kwaliteitsborging. 

EQF (Europees kwalificatiekader)

Een gemeenschappelijk Europees referentie-instrument waarmee de 

vertaalslag tussen verschillende onderwijs- en opleidingsstelsels en 

bijbehorende kwalificatieniveaus kan worden gemaakt. Het EQF heeft 

ten doel de transparantie, vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid 

van kwalificaties in heel Europa te bevorderen, de mobiliteit van 

werknemers en lerenden te stimuleren en een leven lang leren te 

vergemakkelijken, zoals bepaald in Aanbeveling 2008/C 111/01 van 

het Europees Parlement en de Raad. 
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Europass 

Het onlineplatform van Europass, een actie in het kader van de 

Europese vaardighedenagenda, voorziet individuen en organisaties 

van online instrumenten en informatie over leermogelijkheden, 

kwalificatiekaders en kwalificaties, begeleiding, informatie over 

vaardigheden, instrumenten voor zelfbeoordeling en documentatie 

van vaardigheden en kwalificaties en verbondenheid met mogelijk-

heden op het gebied van leren en werkgelegenheid. Het Europass-

platform biedt ook instrumenten en software om digitaal onder-

tekende kwalificaties te ondersteunen, zoals werd aangekondigd in 

het actieplan voor digitaal onderwijs. Het platform is gekoppeld aan 

nationale gegevensbronnen voor leermogelijkheden. 

Gemengde (‘blended’) mobiliteit 

Een combinatie van fysieke mobiliteit en een virtuele component die 

samenwerking bij een online leeruitwisseling/teamwerk 

vergemakkelijkt.

Groene vaardigheden 

Cruciale vaardigheden voor de transitie naar een koolstofarme 

economie, die algemeen van aard kunnen zijn, zoals duurzame 

landbouw, bodembescherming, energiegebruik en afvalvermindering, 

of technischer, zoals kennis over hernieuwbare energie. 

Informeel leren

Leren dat voortvloeit uit dagelijkse bezigheden en ervaringen en dat 

niet georganiseerd of gestructureerd is in termen van doelen, tijd of 

leerondersteuning; het kan vanuit het gezichtspunt van de leerling 

onbedoeld zijn. 

Instrumenten van de Unie voor transparantie en erkenning 

Instrumenten om belanghebbenden in de hele Unie te helpen om 

leerresultaten en kwalificaties te begrijpen, op waarde te schatten en 

indien gepast te erkennen. 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Internationaal

In verband met het Erasmus+-programma betrekking hebbend op 

een activiteit waarbij ten minste één EU-lidstaat of met het 

programma geassocieerd derde land en ten minste één niet met het 

programma geassocieerd derde land is betrokken. 

Job shadowing

Een verblijf van korte duur voor opleidingsdoeleinden bij een 

partnerorganisatie in een ander land, dat erin bestaat het dagelijks 

werk van praktijkmensen in de ontvangende organisatie te volgen, 

goede praktijken uit te wisselen, vaardigheden en kennis te verwerven 

en/of langdurige partnerschappen op te zetten via participatieve 

observatie. 

Kansarm (‘fewer opportunities’) 

Kansarme personen zijn personen die om economische, sociale, 

culturele, geografische of gezondheidsredenen, wegens hun 

migratieachtergrond of om redenen zoals een handicap en 

onderwijsmoeilijkheden of om andere redenen, waaronder redenen die 

aanleiding kunnen geven tot discriminatie overeenkomstig artikel 21 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, ervan 

worden weerhouden daadwerkelijk toegang te hebben tot de 

mogelijkheden in het kader van het programma. 

Epos hanteert de volgende invulling in Vlaanderen: https://s3.eu-

west-1.amazonaws.com/files.epos/downloads/contractbijlagen+2021/

KA1/E%2B+2021+Definities+fewer+opportunities+%2B+laaggescho

olde+adult+learners.pdf

Leermobiliteit

Het zich fysiek naar een ander land dan het land van verblijf begeven 

om er te studeren, een opleiding te volgen of niet-formeel of 

informeel te leren. 

Leerresultaten

Beschrijvingen van hetgeen een lerende weet, begrijpt en kan doen 

na de voltooiing van een leerproces; leerresultaten worden 

gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en competenties. 
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(een) Leven lang leren 

Een leven lang leren betekent leren in al zijn vormen, formeel, niet-

formeel of informeel, die in alle levensfasen plaatsvinden en die op 

persoonlijk vlak, voor het leven als burger, cultureel of sociaal gezien 

of vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt tot betere en 

geactualiseerde kennis, vaardigheden, competenties en attitudes of 

tot meer maatschappelijke participatie leiden, inclusief de verlening 

van begeleiding en advies; het omvat voor- en vroegschoolse 

educatie, algemeen onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, hoger 

onderwijs, volwasseneneducatie, jeugdzaken en andere leer-

omgevingen buiten het formele onderwijs en de formele opleiding,  

en bevordert doorgaans sectoroverschrijdende (of domeinover-

schrijdende) samenwerking en flexibele leertrajecten.

Lidstaten van de Europese Unie, met het programma geassocieerde 

derde landen, niet met het programma geassocieerde derde landen 

Lidstaten van de EU: 

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, 

Litouwen, Luxemburg,  Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zweden

Met het programma geassocieerde derde landen: 

IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Turkije

Niet met het programma geassocieerde derde landen: 

de landen die niet ten volle deelnemen aan het Erasmus+ 

programma, maar die als partner of aanvrager bij bepaalde 

programma-acties betrokken kunnen zijn (zie programmagids onder 

deel A) voor de volledige lijst.

Kwalificatie 

Een formeel resultaat van een beoordelings- en valideringsprocedure, 

die wordt verworven wanneer een bevoegde instantie bepaalt dat de 

leerresultaten die een individu heeft bereikt, aan bepaalde normen 

voldoen. 

Medefinanciering

Het beginsel waarbij de kosten van een door de EU ondersteund 

project deels voor rekening zijn van de begunstigde, of worden gedekt 

door andere externe bijdragen dan de EU-subsidie. 
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Microcredentials

Microcredentials zijn erkende bewijsstukken van de leerresultaten die 

een lerende heeft bereikt na een korte leerervaring, overeenkomstig 

transparante normen en vereisten en na een beoordeling. Het bewijs 

is opgenomen in een gecertificeerd document waarop de naam van 

de houder, de behaalde leerresultaten, de beoordelingsmethode, het 

toekennend orgaan en, indien van toepassing, het niveau in het 

kwalificatiekader en de verdiende studiepunten worden vermeld. 

Microcredentials zijn eigendom van de lerende, deelbaar en 

meeneembaar en kunnen worden gecombineerd tot bredere 

credentials of kwalificaties. 

Minder ervaren organisatie 

Een organisatie of een instelling die in de afgelopen zeven jaar niet 

meer dan tweemaal steun heeft ontvangen in het kader van een 

bepaalde soort actie ondersteund door dit programma of het 

voorgaande programma. Deze categorie omvat de categorie “nieuwe 

aanvrager”. 

MOOC 

Staat voor “Massive Open Online Course”, een cursus die volledig 

online wordt geleverd, voor iedereen gratis toegankelijk is zonder 

toegangskwalificaties of andere beperkingen en vaak een groot 

aantal deelnemers heeft. De cursussen kunnen persoonlijke compo-

nenten bevatten, bijvoorbeeld stimulerende lokale deelnemersbijeen-

komsten en formele evaluaties, maar maken meestal gebruik van 

collegiale toetsing, zelfbeoordeling en geautomatiseerde beoordeling. 

Er zijn veel varianten van MOOC’s, bijvoorbeeld gericht op specifieke 

sectoren, doelgroepen (bijvoorbeeld gericht op beroepsonderwijs, 

leerkrachten enzovoort) of onderwijsmethoden. MOOC’s die in het 

kader van Erasmus+ worden gefinancierd, moeten openstaan voor 

iedereen en zowel de deelname als een certificaat of een bewijs van 

deelname moeten gratis zijn voor de deelnemers. De eis van open 

toegang voor onderwijsmateriaal geldt ook voor MOOC’s en andere 

volledige cursussen. 
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Nationaal agentschap  
Een instantie die belast is met het beheer van de uitvoering van het 

programma op nationaal niveau in een lidstaat of in een met het 

programma geassocieerd derde land. In elk land kunnen één of meer 

nationale agentschappen bestaan. 

Epos is het nationaal agentschap in Vlaanderen voor het uitvoeren 

van de gedecentraliseerde acties van het luik ‘education and training’ 

onder Erasmus+.

Nationale autoriteit 

Een autoriteit die op nationaal niveau belast is met de monitoring 

van en het toezicht op het beheer van het programma in een lidstaat 

of in een met het programma geassocieerd derde land. In elk land 

kunnen één of meer nationale autoriteiten bestaan. 

In Vlaanderen is het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming 

belast met die opdracht voor het luik ‘education and training’ onder 

Erasmus+.

Niet-formeel leren 

Leren dat buiten het formele onderwijs en de formele opleiding 

plaatsvindt via geplande activiteiten wat betreft leerdoelen en 

leertijd, en met een bepaalde vorm van leerondersteuning. 

Nieuwe aanvrager 

Elke organisatie of instelling die in de afgelopen zeven jaar geen 

steun heeft ontvangen als projectcoördinator (aanvrager) in het 

kader van een bepaald type actie dat door dit programma of het 

daaraan voorafgaande programma werd ondersteund. 

Nieuwkomer

Een organisatie of instelling die niet eerder steun heeft ontvangen als 

coördinator of partner in het kader van een bepaalde soort actie 

ondersteund door dit programma of het voorgaande programma. 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproep (‘call’) tot het indienen van voorstellen  

Door of namens de Commissie bekendgemaakte uitnodiging om 

binnen een vastgestelde termijn een voorstel voor een actie in te 

dienen in overeenstemming met de nagestreefde doelstellingen en 

met inachtneming van de vereiste voorwaarden. Oproepen tot het 

indienen van voorstellen worden bekendgemaakt in het Publicatie-

blad van de Europese Unie en op de desbetreffende websites van de 

Commissie, het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap. 

Overmacht 

Een onvoorspelbare en uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die 

plaatsvindt buiten de wil van de deelnemer om en niet te wijten is 

aan een fout of nalatigheid van de deelnemer. 

Partnerorganisatie 

Een partnerorganisatie is een organisatie die formeel bij het project 

betrokken is (medebegunstigden), maar die niet de rol van aanvrager 

vervult. 

Partnerschap 

Een overeenkomst tussen een groep instellingen of organisaties om 

gezamenlijke activiteiten en projecten uit te voeren. 

Project 

Een samenhangende reeks activiteiten die worden opgezet en 

georganiseerd om vastgestelde doelstellingen en resultaten te 

verwezenlijken. 

Stage

Tijd doorgebracht bij een onderneming of organisatie in een ander 

land met het doel specifieke competenties te verwerven waar de 

arbeidsmarkt om vraagt, werkervaring te verkrijgen en meer inzicht te 

krijgen in de economische en sociale achtergronden van het 

betrokken land. 
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Studiebezoek 

Een reis waarbij de deelnemer een andere organisatie of instelling  

en haar praktijken en systemen leert kennen en kan bestuderen.  

Dit bezoek stelt de deelnemer in staat om een leerervaring op te  

doen op basis van direct contact en observatie van de methoden en 

praktijken van de gastorganisatie. 

Studiemobiliteit

(hoger onderwijs)

Een in het buitenland doorgebrachte studieperiode met het doel een 

volledige graad of certificaat te behalen in een of meer landen van 

bestemming. 

Sleutelcompetenties

De fundamentele kennis, vaardigheden en attitudes die elk individu 

nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burger-

schap, sociale integratie en zijn werk, zoals weergegeven in 

Aanbeveling 2006/962/EG van de Raad van 22 mei 2018 inzake 

sleutelcompetenties voor een leven lang leren. 

Transnationaal 

Betrekking hebbend op een actie waarbij ten minste twee  

EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen 

betrokken zijn, tenzij anders aangegeven. 

Transversale (zachte; sociale) vaardigheden 

Omvatten het vermogen om kritisch te denken, nieuwsgierig en 

creatief te zijn, initiatief te nemen, problemen op te lossen en samen 

te werken, efficiënt te communiceren in een multiculturele en inter-

disciplinaire omgeving, zich aan te passen aan de context, en om te 

gaan met stress en onzekerheid. Deze vaardigheden maken deel uit 

van de sleutelcompetenties. 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Validering van niet-formeel en informeel leren 

Een procedure van bevestiging door een erkende instantie dat 

iemand leerresultaten heeft verworven die beantwoorden aan een 

toepasselijke norm; zij bestaat uit vier fasen: 

1. identificatie – door middel van een gesprek – van relevante 

ervaringen van een persoon;

2. documentatie om de ervaringen van de betrokkene zichtbaar te 

maken;

3. een formele beoordeling van deze ervaringen; en

4. certificatie van de resultaten van de beoordeling, die kan leiden 

tot een gedeeltelijke of volledige kwalificatie.

Virtueel leren

Het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties met behulp 

van middelen uit de informatie- en communicatietechnologie, 

waardoor deelnemers een zinvolle transnationale of internationale 

leerervaring kunnen hebben. 

Virtuele samenwerking

Elke vorm van samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van 

informatie- en communicatietechnologie om alle relevante 

programma-acties te faciliteren en te ondersteunen. 

Volwasseneneducatie 

Alle vormen van niet-beroepsgerichte educatie van formele, niet-

formele of informele aard voor volwassenen (voor permanente 

beroepsopleiding zie “Beroepsonderwijs en -opleiding”). 

Voorbereidend bezoek 

Bezoeken aan het land van de ontvangende organisatie vóór het 

begin van de mobiliteitsactiviteiten om die activiteiten voor te 

bereiden en de hoge kwaliteit ervan te waarborgen. Deze bezoeken 

zijn bijvoorbeeld bedoeld om administratieve regelingen te 

vergemakkelijken en vertrouwen en begrip op te bouwen tussen de 

betrokken organisaties. 
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.
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Bijlage 2
Evenementen in 2021
JANUARI 2020

19  eTwinning Webinar ‘Samenwerken met een klas in Europa’

  

FEBRUARI 2021

4  Erasmus+ Online seminarie: Impact van E+ stages  

   in het hoger onderwijs

10 eTwinning Online opvolgingswebinar ‘eTwinning,  

   een stapje verder’

16  Erasmus+ Infosessie ‘Een tip van de sluier’

24 eTwinning Webinar ‘Samenwerken met een klas in Europa’

24 Erasmus+ Sociale media opleiding ‘TikTok – kennismaking’

26  Erasmus+ Infosessie ‘Een tip van de sluier’

  

MAART 2021

10 eTwinning Online opvolgingswebinar ‘eTwinning,  

   een stapje verder’

17  VEF - eTwinning Online webinar ‘Virtuele activiteiten als   

   alternatief voor én ter versterking van live   

   projectactiviteiten’

18  eTwinning Partner Finding Webinar ‘Medialiteracy  

   and disinformation’

2 3 eTwinning Atelier eTwinning Howest

24 eTwinning Webinar ‘Samenwerken met een klas in Europa’

31  eTwinning Online webinar ‘eTwinning, een stapje verder’

31  Erasmus+ Sociale media opleiding ‘Adverteren op Facebook  

   en Instagram met de business manager’
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APRIL 2021

7  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – algemene introductie

7  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 2 partnerschappen

8  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 1 

8  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 1 beroepsonderwijs en -opleiding 

9  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 1 schoolonderwijs

9  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 1 aanvraag door  

   geaccrediteerde organisatie 

9  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 1 aanvraag voor  

   short term project

19  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 1 volwasseneneducatie

21  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 1 hoger onderwijs

22  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 1 schoolonderwijs

23  Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 1 aanvraag voor short term project

26  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 2 

   kleinschalige partnerschappen

27  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 2    

   samenwerkingspartnerschappen

28 Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 2  

   kleinschalige partnerschappen

28 Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 2    

   samenwerkingspartnerschappen

29 Erasmus+ Erasmus+ infosessie –  

   kernactie 2 Erasmus Mundus 

29 Erasmus+ Erasmus+ infosessie – kernactie 2 Jean Monnert

  

MEI 2021

12  Erasmus+ Sociale media opleiding 

   ‘Hoe word je een goede community manager?’

1 8 eTwinning ITE Event Vlaanderen-Nederland

19  eTwinning Ondersteuning voor QL indieners

26  eTwinning eTwinning & Euroguidance webinar

  & Euroguidance    
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JUNI 2021

2  eTwinning Webinar ‘Samenwerken met een klas in Europa’

8  eTwinning eTwinning NSO meeting

9  eTwinning eTwinning NSO meeting

9  Erasmus+ Sociale media opleiding ‘Praktische workshop: 

   Een online campagne uitwerken van A tot Z’

10 eTwinning eTwinning NSO meeting

  

SEPTEMBER 2021

16  Erasmus+ Erasmus+ infosessie – 

   kleinschalige partnerschappen

22  eTwinning eTwinning Belgica Light

23  Erasmus+ Schrijfsessie Erasmusaccreditatie

24 Europese Dag Europese Dag van de Talen-congres

  van de Talen 

27  eTwinning Webinar Mediawijs en eTwinning

29 eTwinning eTwinning NORBENELUX webinar

29 Erasmus+ Sociale media opleiding  

   ‘Social media voor beginners’

30 eTwinning eTwinning NORBENELUX webinar

30 Erasmus+ Kick-Offs KA1

OKTOBER 2021

1  Erasmus+ Schrijfsessie Erasmusaccreditatie

5  eTwinning #ETWID21

7  Erasmus+ Kick-off hoger onderwijs

12-13 EPALE EPALE internationale conferentie

12  Erasmus+ Kick-off KA1

13  Erasmus+ Schrijfsessie Erasmus+  

   kleinschalige partnerschappen 

14-16 Erasmus+ #ErasmusDays

20 Erasmus+ Erasmus+ inspiratie VET stages

21  Euroguidance Epos-Nuffic Event voor opleiders

22  eTwinning Webinar ‘eTwinning, een stapje verder’

2 5 Euroguidance Presentatie Euroguidance WP 

26  eTwinning Webinar “eTwinning, een stapje verder”

27  Erasmus+ Sociale media opleiding  

   ‘Studenten inzetten als ambassadeurs’

28-30 eTwinning eTwinning Annual Conference
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NOVEMBER 2021

9  Erasmus+ Kick-off KA2

10 eTwinning eTwinning Awards

16  Erasmus+ Kick-off KA2

17  Erasmus+ Erasmus+ thematic monitoring meeting KA227

24 Erasmus+ Kick-off KA2

24 Europass Webinar ‘Leren over grenzen heen’

26  Europass Webinar ‘Leren over grenzen heen’

29-30 Erasmus+ Erasmus+ contactseminarie VET, Leuven

DECEMBER 2021

1-2 Erasmus+ Erasmus+ contactseminarie VET, Leuven

1  eTwinning eTwinning webinar voor directeurs

6  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 - algemeen

8  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 - KA1 VET

8  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 - KA1 HED

8-10 eTwinning eTwinning ITE Annual Conference

13  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 - KA1 SCH

14  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 - KA1 ADU

16  Epos Grensverleggers

17  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 –  

   kleinschalige partnerschappen

17  Erasmus+ Infosessie oproep 2022 –     

   samenwerkingspartnerschappen 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.
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Bijlage 3
Statistische data Erasmus+  
(2014-2020)

De historische vergelijking van aantallen per domein sinds de start 

van Erasmus+ moet met de nodige omzichtigheid worden aangepakt.

De kernactie voor individuele mobiliteiten (KA1) is qua invulling 

behoorlijk stabiel gebleven, behoudens de uitbreiding van de kernac-

tie met mobiliteitsaanvragen door charterhouders in het domein 

beroepsonderwijs en -opleiding (KA116) in 2016, en met aanvragen 

door instellingen hoger onderwijs voor mobiliteiten door studenten en 

personeel tussen Erasmus+-programmalanden en partnerlanden 

KA107) in 2015.

Organisaties die een aanvraag indienen via KA116, moeten aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Dat wordt vooraf onderzocht door het 

nationaal agentschap. Wie voldoet, wordt vervolgens uitgenodigd om 

een aanvraag tot charterhouder in te dienen. Dit is echter geen 

verplichting. Organisaties van wie de aanvraag wordt aanvaard, 

kunnen vanaf dan via KA116 hun mobiliteitsaanvraag indienen. Dat 

biedt nogal wat voordelen. Vooreerst is de aanvraag eenvoudiger. 

Belangrijker is echter dat aanvragen door charterhouders voorrang 

krijgen bij de financiering doordat de aanvraag zelf niet langer 

onderworpen is aan een kwaliteitscontrole.

Ook belangrijk om te vermelden is dat organisaties zich kunnen 

verenigen om een aanvraag in te dienen: zij kunnen onder de vorm 

van een consortium dan ook deelnemen aan mobiliteitsactiviteiten. 

Het consortium heeft een projectleider, die vaak een ervaren project-

coördinator is.

In hoger onderwijs moeten deelnemende organisaties over een 

Erasmus Handvest voor Hoger Onderwijs beschikken om te kunnen 

deelnemen. Wat dan als die organisaties zich aanbieden via een 
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

160

consortium. In dat geval moet de projectleider van het consortium, net 

als bij beroepsonderwijs en -opleiding, een aanvraag voor zo’n hand-

vest indienen. Wordt die aanvraag goedgekeurd, dan kan het consor-

tium namens de deelnemende organisaties ook mobiliteiten aanvra-

gen. In Vlaanderen is er één zo’n consortium actief dat pas afge  stu - 

deer de studenten de kans biedt om op buitenlandse stage te gaan.

De kernactie strategische partnerschappen (KA2) heeft inhoudelijke 

aanpassingen ondergaan en werd ook uitgebreid.

In 2014 werd gestart met een sectoroverschrijdende code, naast de 

sectorcodes. Die aparte code werd voor financieringsdoeleinden dan 

achteraf wel toegewezen aan een domein. In 2015 werd de code 

alweer afgevoerd.

In de onderstaande tabellen wordt de sectoroverschrijdende code 

niet opgenomen en de projecten zijn meteen toegevoegd aan de 

sector die de projecten financiert.

De sector schoolonderwijs heeft sinds de start van Erasmus+ een 

aanzienlijke aantal wijzigingen ondergaan. De schoolpartnerschap-

pen, waarbij het partnerschap uitsluitend uit scholen mag bestaan, is 

overgenomen uit het vorige onderwijsprogramma LLP (lifelong 

lear ning programme) omdat het als een belangrijk middel wordt 

beschouwd om kleinschalige samenwerking te bevorderen. In 2014 

werden deze kleinschalige projecten en de grootschalige strategische 

partnerschappen in één code vervat, namelijk KA201.

Vanaf 2015 werd beslist om de schoolpartnerschappen een aparte 

code en voorwaarden toe te kennen, met name KA219.

Sinds 2018 zijn de modaliteiten voor de schoolpartnerschappen weer 

gewijzigd – het zijn nu partnerschappen voor schooluitwisseling – en 

daarbij hoort de nieuwe code KA229.

Dat allemaal betekent dat vergelijkingen over de jaren voor het 

domein schoolonderwijs lastig is en kan leiden tot foute conclusies 

indien er geen rekening wordt gehouden met de bovenstaande 

evolutie.

160



161

Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie werd een extra oproep 

gelanceerd in het najaar van 2020 met twee nieuwe projectcodes. 

Deze eenmalige projectcodes zijn niet gelieerd aan een domein maar 

aan een thema:

• KA226: Partnerschappen  voor Innovative Practices in a digital era 

(Digital Education Readiness) in de domeinen schoolonderwijs, 

beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs;

• KA227: Partnerschappen voor Skills development and inclusion 

through creativity and the arts (Creativity) in de domeinen 

schoolonderwijs en volwasseneneducatie.
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

KA1 – aantal aanvragen voor individuele mobiliteiten per oproepjaar

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 57 50 26 27 21 21

2019 41 71 21 27 22 20

2018 51 46 15 25 18 24

2017 66 46 15 25 19 19

2016 51 55 6 25 17 18

2015 57 45 24 27 30

2014 69 37 25 33

KA1 – het aandeel per sector van de aanvragen voor individuele mobiliteiten  
per oproepjaar

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
programma-

landen (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 29% 25% 13% 13% 10% 10%

2019 20% 35% 10% 13% 11% 10%

2018 28% 26% 8% 14% 10% 13%

2017 35% 24% 8% 13% 10% 10%

2016 30% 32% 3% 15% 10% 10%

2015 31% 25% 13% 15% 16%

2014 42% 23% 15% 20%

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen? 
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KA2 – aantal aanvragen voor strategische partnerschappen per oproepjaar

Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partner-
schappen tussen 
scholen (KA219)

Partner-
schappen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2020 30 50 22 20 24

2019 12  39 12 13 9

2018 26 17 15 13 8

2017 20 17 18 7 15

2016 17 19 17 7 12

2015 19 25 19 21 18

2014 59 13 15 14

KA2 – het aandeel per domein van de aanvragen voor strategische 
partnerschappen per oproepjaar

Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partner-
schappen tussen 
scholen (KA219)

Partner-
schappen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2020 21% 34% 15% 14% 16%

2019 14% 46% 14% 15% 11%

2018 33% 22% 19% 16% 10%

2017 26% 22% 23% 9% 19%

2016 24% 26% 24% 10% 17%

2015 19% 25% 19% 21% 18%

2014 58% 13% 15% 14%

KA2 heeft sinds de start van Erasmus+ behoorlijk wat wijzigingen 

ondergaan. Zo was er in 2014 nog een vijfde groep (KA200), die mikte 

op sector-overschrijdende samenwerking. Uiteindelijk moest zo’n 

project wel worden toegewezen aan de sector waar het project het 

meest bij aanleunde.

In 2015 werd schoolonderwijs opgesplitst in soorten partnerschappen, 

grosso modo strategische partnerschappen en partnerschappen 

uitsluitend gericht op partnerschappen (KA219). In 2018 werd die 

laatste omgeturnd tot KA229 samen met een aantal gewijzigde 

modaliteiten en doelstellingen. 



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

164164

Instellingen hoger onderwijs dienen geen klassieke KA1-aanvraag in: 

alle instellingen moeten over een Europees Handvest voor Hoger 

Onderwijs beschikken om te kunnen deelnemen aan Erasmus+ los of 

het nu KA1 of KA2 betreft. 

Dat Handvest ontslaat hen wel van de verplichting om een 

gedetailleerde aanvraag voor mobiliteiten tussen Erasmus+-

programmalanden (KA103) in te dienen. 

Voor alle overige acties moeten zij wel een volledige aanvraag 

in  die nen. Indien het een consortium betreft, moet dat consortium  

via een aparte aanvraag eerst worden goedgekeurd vooraleer het 

toegang heeft tot KA103. 

Studentenmobiliteiten in KA103 krijgen bovendien bovenop de 

Europese financiering een Vlaams duwtje in de rug.

Aangevraagd budget KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie (KA104)

2020 4.191.744,00 4.671.211,01 3.516.768,00 8.926.431,00 748.227,00

2019 1.977.995,00 4.909.175,00 2.258.351,00 7.663.997,00 519.764,00

2018 1.537.915,00 3.595.222,00 2.375.699,00 3.225.516,00 506.478,00

2017 1.881.770,00 3.040.759,00 1.210.258,00 1.647.247,00 403.490,00

2016 1.165.156,00 4.184.572,00 518.346,00 2.068.760,00 357.871,00

2015 1.129.972,00 3.704.917,00 1.903.052,00 497.102,00

2014 885.937,00 3.097.425,00 301.707,00

Hoeveel bedraagt het budget dat wordt aangevraagd bij Epos? 
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De beschikbare bedragen voor hoger onderwijs zien er als volgt uit:

165

Aangevraagd budget KA2 (euro)
Oproep-
jaar

Strategische 
partnerschap-

pen in schoolon-
derwijs (KA201)

Partner-
schappen tussen 
scholen (KA219)

Partner-
schappen voor 

schooluitwisse-
ling (KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partnerschap-

pen in volwasse-
neneducatie 

(KA204)

2020 8.907.021,00 4.863.887,00 6.256.172,00 7.373.863,00 5.686.419,00

2019 3.166.606,00 4.402.891,00 3.353.226,00 4.166.584,00 2.187.891,00

2018 6.320.068,00 1.572.347,00 3.923.835,00 4.345.211,00 1.905.364,00

2017 5.991.711,00 1.849.535,00 4.671.626,00 2.248.832,00 3.188.224,00

2016 4.584.772,00 2.069.725,00 3.764.774,00 1.659.591,00 2.440.136,00

2015 4.103.617,00 1.416.745,00 3.601.120,00 4.431.554,00 3.279.222,00

2014 4.170.416,00 1.850.514,00 2.203.568,00 1.217.387,00

Beschikbare bedragen voor hoger onderwijs (euro)

Oproep-
jaar

Totale financiering (Europees en Vlaams)  
voor mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en 

-personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103)

Vlaamse financiering voor mobiliteiten voor  
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen 

Erasmus+-programmalanden (KA103)

2020 13.645.520,00 640.760,00

2019 16.309.705,62 2.038.751,25

2018 12.521.492,77 542.804,77

2017 11.562.194,20 1.264.579,33

2016 10.453.533,90 2.029.942,10

2015 9.971.794,01 2.195.658,01

2014 10.534.700,06 2.888.947,67



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 43 46 26 27 21 13

2019 37 66 21 27 22 15

2018 39 43 15 25 12 16

2017 47 39 15 25 18 12

2016 29 44 6 25 10 13

2015 39 37 24 21 19

2014 43 30 25 15

Aantal geslaagde KA1-projecten
(projecten met toegekende financiering en reserveprojecten)

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 75% 92% 100% 100% 100% 62%

2019 90% 93% 100% 100% 100% 75%

2018 76% 93% 100% 100% 67% 67%

2017 71% 85% 100% 100% 95% 63%

2016 57% 80% 100% 100% 59% 72%

2015 68% 82% 100% 78% 63%

2014 62% 81% 100% 45%

Verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal ingediende KA1-aanvragen

Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel?
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Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partner-
schappen  

tussen scholen  
(KA219)

Partner-
schappen  

voor school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partner - 

s chappen in 
beroepsonder-
wijs en -oplei-

ding (KA202)

Strategische 
partner-

schappen in 
hoger onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 23 40 18 19 18

2019 10 33 5 11 4

2018 19 14 10 12 3

2017 14 3 14 7 9

2016 17 6 10 6 7

2015 14 4 15 12 13

2014 8 6 1 4

Aantal kwaliteitsvolle KA2-projecten 
(projecten met toegekende financiering en reserveprojecten)

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partner-
schappen  

tussen scholen  
(KA219)

Partner-
schappen  

voor school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partner-

schappen in 
beroepsonder-
wijs en -oplei-

ding (KA202)

Strategische 
partner-

schappen in 
hoger onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 77% 80% 82% 95% 75%

2019 83% 85% 42% 85% 44%

2018 73% 82% 67% 92% 38%

2017 70% 18% 78% 100% 60%

2016 100% 32% 59% 86% 58%

2015 74% 16% 79% 57% 72%

2014 14% 46% 7% 29%

Verhouding tussen het aantal kwaliteitsvolle en het aantal ingediende KA2-aanvragen



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 1.585.542,00 7.157.882,00 15.394.443,14 2.368.637,00 396.015,00

2019 1.455.813,00 7.156.081,00 16.311.705,62 2.267.935,44 374.758,00

2018 1.118.795,00 5.822.170,00 12.522.927,01 2.008.039,00 193.271,00

2017 751.259,00 4.947.255,00 11.562.194,20 2.025.866,00 126.895,00

2016 575.582,00 3.931.589,00 10.453.533,59 1.899.034,00 97.786,00

2015 551.126,00 3.756.715,00 7.776.136,00 1.718.661,00 91.670,00

2014 513.846,50 3.763.954,00 7.645.752,00 91.863,00

Middelen ontvangen voor KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 2.104.012,80 2.104.012,80 1.501.826,00 1.346.146,00 1.866.726,00

2019 1.924.310,40 2.886.465,60 1.496.341,00 1.292.125,00 1.754.388,00

2018 1.876.476,00 1.876.476,00 1.335.414,00 828.515,00 1.326.191,00

2017 2.632.362,73 1.335.414,00 619.024,14 1.077.006,84

2016 2.001.868,00 1.292.701,00 498.722,00 732.791,00

2015 1.825.120,00 1.240.551,00 464.192,00 606.123,00

2014 574.534,50 1.253.503,00 464.662,00 577.022,00

Middelen ontvangen voor KA2 (euro)

Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de  
Erasmus+-projectfinanciering? 
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 43 45 26 27 21 13

2019 37 66 21 27 22 15

2018 39 43 15 25 12 16

2017 47 39 15 25 18 12

2016 29 44 6 25 10 13

2015 39 37 24 21 19

2014 43 30 25 15

Aantal gefinancierde KA1-projecten

Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd  
en voor welke bedragen sinds de start van Erasmus+?

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 7 33 7 5 8

2019 9 28 5 7 4

2018 11 14 7 3 3

2017 6 3 6 3 6

2016 5 6 6 2 4

2015 4 4 6 2 2

2014 8 6 1 4

Aantal gefinancierde KA2-projecten



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 2.202.173,00 3.977.791,00 3.493.123,00 13.634.020,00 2.328.618,00 410.028,00

2019 1.723.880,00 4.641.126,00 2.243.556,00 15.847.258,00 2.094.059,00 327.014,00

2018 1.223.175,00 3.328.481,00 2.375.699,00 12.507.435,00 1.962.321,00 215.168,00

2017 1.499.119,00 2.614.274,00 1.196.188,00 11.300.572,00 1.471.693,00 185.460,00

2016 661.090,00 3.145.911,00 472.918,00 10.413.516,00 1.639.137,00 281.455,00

2015 562.615,00 2.567.897,00 9.897.646,00 1.464.945,00 301.707,00

2014 500.974,00 2.135.250,00 10.211.905,00 150.325,00

Gefinancierde bedragen KA1 (euro)

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-

pen in beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 

(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 2.180.407,00 NA 3.192.321,00 1.646.708,00 1.731.546,00 1.804.415,00

2019 2.223.009,00 2.942.461,00 1.554.593,00 2.103.168,00 767.945,00

2018 2.469.942,00 1.317.723,00 1.460.724,00 1.127.614,00 758.603,00

2017 2.258.920,00 396.150,00 1.396.271,00 822.355,00 1.136.421,00

2016 1.460.370,00 560.845,00 1.272.643,00 626.915,00 859.328,00

2015 1.244.850,00 580.180,00 1.554.142,00 634.452,00 573.456,00

2014 1.813.280,00 1.541.964,00 443.190,00 767 387,00

Gefinancierde bedragen KA2 (euro)
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Oproep-
jaar

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding 
(KA102)

Beroeps-
onderwijs en 

-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Mobiliteiten voor 
hogeronderwijs-

studenten en 
-personeel tus sen 

Erasmus+- 
programmalan-

den (KA103)

Hoger onderwijs 
partnerlanden 

(KA107)

Volwassenen-
educatie 
(KA104)

2020 139% 104% 89% 98% 104%

2019 118% 96% 97% 92% 87%

2018 109% 98% 100% 98% 111%

2017 200% 77% 98% 73% 146%

2016 115% 92% 100% 86% 288%

2015 102% 68% 127% 85% 329%

2014 97% 57% 134% 164%

Budget daadwerkelijk vastgelegd voor KA1

Hoeveel van het beschikbare budget wordt  
daadwerkelijk vastgelegd in projectovereenkomsten?

Oproep-
jaar

Strategische 
partner-

schappen in 
schoolonderwijs 

(KA201)

Partnerschap-
pen tussen 

scholen  
(KA219)

Partner-
schappen voor 

school-
uitwisseling 

(KA229)

Strategische 
partnerschap-
pen in beroeps-

onderwijs en 
-opleiding 
(KA202)

Strategische 
partnerschap-

pen in hoger 
onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partner-

schappen in 
volwassenen-

educatie 
(KA204)

2020 104% 152% 110% 129% 97%

2019 116% 102% 104% 163% 44%

2018 132% 70% 109% 136% 57%

2017 101% 105% 133% 106%

2016 101% 98% 126% 117%

2015 100% 125% 137% 95%

2014 316% 123% 95% 133%

Budget daadwerkelijk vastgelegd voor KA2



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

172172

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 8 14 6 7 5 3

2019 7 7 7 8 4 4

2018 11 8 11 3 4 2

2017 16 8 10 1 4 8

2016 9 3 12 0 3 2

2015 11 10 10 2 3 3

2014 16 5 16 2 4 0

KA1 – Schoolonderwijs (KA101)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 12 9 6 7 8 3

2019 16 18 12 10 6 4

2018 11 10 10 7 3 2

2017 7 7 10 7 5 3

2016 11 8 12 4 4 4

2015 7 7 10 5 5 3

2014 8 5 8 3 3 3

KA1 – Beroepsonderwijs en -opleiding zonder charter (KA102)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 7 3 12 2 1 1

2019 6 3 6 1 4 1

2018 5 0 6 2 1 1

2017 6 1 3 3 2 0

2016 1 0 2 1 1 1

KA1 – Beroepsonderwijs en -opleiding met charter (KA116)

In welke provincies bevinden zich de projectcoördinatoren  
van gefinancierde projecten (exclusief KA103)?
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 3 3 5 3 4 3

2019 3 3 6 3 4 3

2018 1 1 5 1 1 2

2017 3 3 5 1 4 2

2016 1 1 4 1 1 2

2015 2 4 5 2 5 3

KA1 - Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel  
tussen Erasmus+-partnerlanden (KA107)
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 0 3 2 1 0 7

2019 1 4 2 0 0 8

2018 0 4 5 1 2 4

2017 2 2 4 0 0 4

2016 0 4 2 0 1 6

2015 2 6 2 1 2 5

2014 4 5 2 2 0 2

KA1 – Volwasseneneducatie (KA104)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 0 1 3 1 0 2

2019 2 3 1 1 1 1

2018 0 2 1 1 3 4

2017 1 0 1 0 1 3

2016 2 1 0 1 0 1

2015 1 0 0 1 0 2

2014 8 6 5 2 4 3

KA2 – Strategische partnerschappen in schoolonderwijs (KA201)



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 0 2 0 0 1 4

2019 1 0 1 0 1 2

2018 1 0 1 2 0 3

2017 2 0 0 1 2 1

2016 2 0 0 0 0 4

2015 1 1 1 1 1 1

2014 1 0 3 1 0 1

KA2 – Strategische partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding (KA202)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 23 20 28 8 15 2

2019 8 6 7 4 2 1

2018 5 1 3 2 2 1

KA2 – Partnerschappen voor schooluitwisseling (KA229) met Vlaamse coördinatoren

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 1 0 1 0 2 1

2019 0 0 4 0 0 3

2018 0 0 1 0 2 0

2017 0 2 0 0 0 1

2016 0 0 2 0 0 0

2015 0 0 0 1 1 0

2014 1 0 0 0 0 0

KA2 – Strategische partnerschappen in hoger onderwijs (KA203)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2017 8 4 4 6 6 1

2016 11 9 10 1 3 1

2015 0 6 11 4 2 0

KA2 – Partnerschappen tussen scholen (KA219)
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Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 0 2 0 0 3 1

KA226

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 0 1 2 0 1 2

KA227

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

2020 1 3 1 0 0 3

2019 0 0 0 1 1 2

2018 0 0 1 0 0 2

2017 0 0 3 1 1 1

2016 1 0 0 1 0 2

2015 0 0 0 0 0 2

2014 1 0 2 0 0 1

KA2 – Strategische partnerschappen in volwasseneneducatie (KA204)

Oproep-
jaar

WEST-
VLAANDEREN

OOST-
VLAANDEREN

ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS-
BRABANT

BRUSSEL

KA1

2020 19% 21% 21% 13% 13% 13%

2019 20% 22% 20% 14% 11% 12%

2018 21% 17% 29% 12% 9% 11%

2017 24% 15% 24% 10% 12% 15%

2016 20% 15% 30% 8% 10% 17%

2015 18% 22% 24% 10% 13% 14%

2014 27% 16% 28% 10% 9% 10%

2014-2020 22% 18% 25% 11% 11% 13%

KA2

2020 20% 21% 27% 7% 15% 10%

2019 21% 17% 25% 11% 9% 17%

2018 25% 21% 21% 8% 11% 14%

2017 22% 12% 16% 16% 20% 14%

2016 31% 19% 23% 6% 6% 15%

2015 5% 19% 32% 19% 11% 14%

2014 28% 15% 26% 8% 10% 13%

2014-2020 21% 18% 24% 11% 12% 14%

KA1 & KA2 voor de 
periode 2014-2020 22% 18% 25% 11% 11% 13%

Procentueel aandeel van de provincie per call en per kernactie 
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Bijlage 4
Statistische data Erasmus+  
(2021-2027)

Met het nieuwe programma werd nieuwe software geïntroduceerd 

voor het beheer van het programma. Dat betekent dat informatie 

anders wordt voorgesteld, soms meer gedetailleerd maar soms ook 

minder, wat de vergelijking met het vorige programma bemoeilijkt.

Bovendien heeft de nieuwe software nog kinderziektes wat betekent 

dat de data niet altijd correct of betrouwbaar is. De onderstaande 

tabellen bevatten gevalideerde data.

Oproepjaar KA120-
ADU

KA120-
SCH

KA120-
VET

KA121-
ADU accr

KA121-
SCH accr

KA121-
VET accr

KA122-
ADU

KA122-
SCH

KA122-
VET

2021 5 27 27 4 15 33 8 13 15

Oproepjaar KA210-
ADU-

30000-
R1

KA210-
ADU-

60000-
R1

KA210-
SCH-

30000-
R1

KA210-
SCH-

60000-
R1

KA210-
VET-

30000-
R1

KA210-
VET-

60000-
R1

2021 0 8 0 2 1 3

Oproepjaar KA210-
ADU-

30000-
R2

KA210-
ADU-

60000-
R2

KA210-
SCH-

30000-
R2

KA210-
SCH-

60000-
R2

KA210-
VET-

30000-
R2

KA210-
VET-

60000-
R2

2021 2 4 2 7 0 4

Oproepjaar KA220-
ADU

KA220-
SCH

KA220-
VET

KA220-
HED

2021 24 41 21 20

Oproepjaar KA130-
HED

KA131-
HED 

Europese 
dimensie

2021 1 26

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen?
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Oproepjaar KA121-
ADU 
accr

KA121-
SCH 
accr

KA121-
VET 
accr

KA122-ADU KA122-SCH KA122-VET KA131-
HED 

Europese 
dimensie

2021 nvt nvt nvt 227.843 194.417 643.147 nvt

Hoeveel bedraagt het budget dat wordt aangevraagd bij Epos?

Oproepjaar KA210-
ADU-

30000-
R1

KA210-
ADU-

60000-
R1

KA210-
SCH-

30000-
R1

KA210-
SCH-

60000-
R1

KA210-
VET-

30000-
R1

KA210-
VET-

60000-
R1

2021 0 540.000 0 120.000 30.000 180.000

Oproepjaar KA210-
ADU-

30000-
R2

KA210-
ADU-

60000-
R2

KA210-
SCH-

30000-
R2

KA210-
SCH-

60000-
R2

KA210-
VET-

30000-
R2

KA210-
VET-

60000-
R2

2021 60.000 240.000 60.000 420.000 0 240.000

Oproepjaar KA220-
ADU

KA220-
SCH

KA220-
VET

KA220-
HED

2021 5.759.885 5.991.716 5.643.722 6.725.555

Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel?

Oproepjaar KA120-
ADU

KA120-
SCH

KA120-
VET

KA121-ADU 
accr

KA121-SCH 
accr

KA121-VET 
accr

KA122-
ADU

KA122-
SCH

KA122-
VET

2021 2 16 18 4 15 33 8 12 15

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R1

KA210-ADU-
60000-R1

KA210-SCH-
30000-R1

KA210-SCH-
60000-R1

KA210-VET-
30000-R1

KA210-VET-
60000-R1

2021 0 8 0 2 1 3

Oproepjaar KA130-
HED

KA131-HED  
Europese dimensie

2021 1 26

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R2

KA210-ADU-
60000-R2

KA210-SCH-
30000-R2

KA210-SCH-
60000-R2

KA210-VET-
30000-R2

KA210-VET-
60000-R2

2021 2 4 2 7 0 4

Oproepjaar KA220-ADU KA220-SCH KA220-VET KA220-HED

2021 20 38 20 19



Oproepjaar KA120-
ADU

KA120-
SCH

KA120-
VET

KA121-
ADU accr

KA121-
SCH accr

KA121-
VET accr

KA122-
ADU

KA122-
SCH

KA122-
VET

2021 40% 59% 67% nvt nvt nvt 100% 92% 100%

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R1

KA210-ADU-
60000-R1

KA210-SCH-
30000-R1

KA210-SCH-
60000-R1

KA210-VET-
30000-R1

KA210-VET-
60000-R1

2021 nvt 100% nvt 100% 100% 100%

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R2

KA210-ADU-
60000-R2

KA210-SCH-
30000-R2

KA210-SCH-
60000-R2

KA210-VET-
30000-R2

KA210-VET-
60000-R2

2021 100% 100% 100% 100% nvt 100%

Oproepjaar KA130-
HED

KA131-
HED 

Europese 
dimensie

2021 100% nvt

Oproepjaar KA220-
ADU

KA220-
SCH

KA220-
VET

KA220-
HED

2021 83% 93% 95% 95%

Wat is de verhouding tussen het aantal kwaliteitsvolle aanvragen  
en het aantal ingediende aanvragen in 2021?

Oproepjaar KA2-ADU KA2-SCH KA2-VET KA2-HED

2021 89% 94% 97% 95%

Oproepjaar KA1-ADU KA1-SCH KA1-VET

2021 82% 78% 88%

Per kernactie en per domein wordt de verhouding:

Oproepjaar KA210-
ADU-R1

KA210-
SCH-R1

KA210-
VET-R1

KA210-
ADU-R2

KA210-
SCH-R2

KA210-
VET-R2

KA220-
ADU

KA220-
SCH

KA220-
VET

KA220-
HED

2021 280.418 270.708 265.005 186.945 180.472 176.670 1.242.457 2.138.378 2.859.191 1.999.336

Oproepjaar KA121-ADU 
accr

KA121-SCH 
accr

KA121-VET 
accr

KA122-ADU KA122-SCH KA122-VET KA131-HED 
Europese 
dimensie

2021 456.098 1.798.584 3.508.227 456.098 1.798.584 1.503.525 14.413.197,26

Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de  
Erasmus+-projectfinanciering?

De beschikbare Europese middelen komen uit de contribution agreement tussen Epos en DG EAC waar de 

initiële verdeling per domein en per kernactie wordt vermeld. Voor het domein hoger onderwijs in KA1 

(Europese dimensie) worden ook de verworven interesten toegevoegd en de beschikbare Vlaamse middelen 

voor cofinanciering.
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Oproepjaar KA121-ADU 
accr

KA121-SCH 
accr

KA121-VET 
accr

KA122-ADU KA122-SCH KA122-VET KA131-HED 
Europese 
dimensie

2021 4 15 33 4 8 15 26

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R1

KA210-ADU-
60000-R1

KA210-SCH-
30000-R1

KA210-SCH-
60000-R1

KA210-VET-
30000-R1

KA210-VET-
60000-R1

2021 0 5 0 2 1 2

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R2

KA210-ADU-
60000-R2

KA210-SCH-
30000-R2

KA210-SCH-
60000-R2

KA210-VET-
30000-R2

KA210-VET-
60000-R2

2021 2 3 1 6 0 4

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R1

KA210-ADU-
60000-R1

KA210-SCH-
30000-R1

KA210-SCH-
60000-R1

KA210-VET-
30000-R1

KA210-VET-
60000-R1

2021 0 300.000 0 120.000 30.000 120.000

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R2

KA210-ADU-
60000-R2

KA210-SCH-
30000-R2

KA210-SCH-
60000-R2

KA210-VET-
30000-R2

KA210-VET-
60000-R2

2021 60.000 180.000 30.000 360.000 0 240.000

Oproepjaar KA220-ADU KA220-SCH KA220-VET KA220-HED

2021 2.390.399 4.539.157 3.312.076 3.041.471

Oproepjaar KA220-ADU KA220-SCH KA220-VET KA220-HED

2021 9 15 13 10

Oproepjaar KA121-ADU 
accr

KA121-SCH 
accr

KA121-VET 
accr

KA122-ADU KA122-SCH KA122-VET KA131-HED 
Europese 
dimensie

2021 186.256 1.561.806 2.287.911 140.109 133.626 638.245 13.568.336

Hoeveel projecten financiert Epos en voor welke bedragen?



Oproepjaar KA121-ADU 
accr

KA121-SCH 
accr

KA121-VET 
accr

KA122-ADU KA122-SCH KA122-VET KA131-HED 
Europese 
dimensie

2021 41% 87% 65% 31% 7% 42% 94%

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R1

KA210-ADU-
60000-R1

KA210-SCH-
30000-R1

KA210-SCH-
60000-R1

KA210-VET-
30000-R1

KA210-VET-
60000-R1

2021 107% 44% 57% 107% 44% 57%

Oproepjaar KA210-ADU-
30000-R2

KA210-ADU-
60000-R2

KA210-SCH-
30000-R2

KA210-SCH-
60000-R2

KA210-VET-
30000-R2

KA210-VET-
60000-R2

2021 128% 216% 136% 128% 216% 136%

Oproepjaar KA220-ADU KA220-SCH KA220-VET KA220-HED

2021 192% 212% 116% 152%

Hoeveel van de beschikbare middelen wordt vastgelegd  
in projectovereenkomsten (‘commitment rate’)?

Consortia in KA1

Toegekend budget per budgetcategorie voor de oproep 2021

KA1

Unit Cost 3.998.513,00 50,09%

Mobility Organisational Grant 2.067.370,00 25,90%

Blended Intensive Program 1.004.400,00 12,58%

Individual Support 590.320,00 7,40%

Travel 136.640,00 1,71%

Organisational Support 112.250,00 1,41%

Course Fee 44.320,00 0,56%

Preparatory Visit 18.400,00 0,23%

Inclusion Support 4.700,00 0,06%

Linguistic Support 3.750,00 0,05%

Exceptional Cost 1.600,00 0,02%

KA2

Project Result 6.972.852,00 51%

Project Management 2.669.750,00 20%

Transnat Meeting 1.163.715,00 9%

Individual Support 1.077.720,00 8%

Multiplier Event 822.275,00 6%

Travel 535.066,00 4%

Exceptional Cost 267.042,40 2%

Green Travel 37.520,00 0%

Inclusion Support 2.200,00 0%

Blended Intensive Program 0,00 0%

Oproepjaar KA121-
ADU 
accr

KA121-
SCH 
accr

KA121-
VET accr

KA131-
HED 

Europese 
dimensie

2021 1 10 7 1

Aantal gefinancierde consortia in KA1

Oproepjaar KA121-
ADU 
accr

KA121-
SCH 
accr

KA121-
VET accr

KA131-
HED 

Europese 
dimensie

2021 11 189 63 22

Aantal organisaties in gefinancierde consortia in KA1
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Antal organisaties in gefinancierde partnerschappen

Topics en prioriteiten

Rol van de organisaties Aantal gefinancierde organisaties Aantal verschillende organisaties

Projectcoördinator 72 55

Nationale partners 38 34

Buitenlandse partners 275 264

Top vijf van de topics in gefinancierde KA1-projecten Aantal

Work-based learning 9

New learning and teaching methods and approaches 7

Cooperation between educational institutions and business 6

Digital skills and competences 6

Digital content, technologies and practices 5

Top vijf van de topics in gefinancierde KA2-projecten Aantal

Creating new, innovative or joint curricula or courses 17

Development of training courses 17

New learning and teaching methods and approaches 17

Digital skills and competences 15

Inclusion, promoting equality and non-discrimination 12

Top vijf van de prioriteiten in gefinancierde KA2-projecten Aantal

HORIZONTAL: Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport 31

HORIZONTAL: Addressing digital transformation through development of digital readiness, resilience and capacity 22

SCHOOL EDUCATION : Supporting teachers, school leaders and other teaching professions 15

HORIZONTAL: Common values, civic engagement and participation 13

HORIZONTAL: Environment and fight against climate change 11

VET: Adapting vocational education and training to labour market needs 11

HE: Stimulating innovative learning and teaching practices 10

VET: Contributing to innovation in vocational education and training 10

ADU: Improving the availability of high quality learning opportunities for adults 9

ADU: Improving the competences of educators and other adult education staff 9



Soorten gefinancierde organisaties in KA1 en KA2

In welke provincies bevinden zich de gefinancierde projecten?

Organisatietype Aandeel

School/Institute/Educational centre – General education (secondary level) 17%

Higher education institution (tertiary level) 17%

School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level) 16%

Non-governmental organisation/association 12%

School/Institute/Educational centre – General education (primary level) 12%

Small and medium sized enterprise 5%

Local Public body 5%

School/Institute/Educational centre – Adult education 4%

Andere 11%

Oproepjaar West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant

2021 26% 19% 26% 12% 17%

KA1

Oproepjaar West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant

2021 29% 21% 22% 6% 22%

KA2
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Bijlage 5
Feiten en cijfers voor gerealiseerde 
mobiliteiten

Voor de eerste oproep van het nieuwe Erasmus+-programma 2021-

2027 zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar op het moment dat 

dit jaarboek werd opgemaakt. Daarom is er ook beslist om die cijfers 

niet mee te nemen in dit overzicht.

Het aandeel van de gerealiseerde mobiliteiten van de call 2021 in het 

kalenderjaar 2021 zal hoe dan ook beperkt zijn omwille van Covid en 

de vertragingen in de loop van de oproep.
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Domein mannen vrouwen

Schoolonderwijs (KA101) 183 619

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116) 1030 1023

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden (KA103)

1850 3186

Volwasseneneducatie (KA104 61 127

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
partnerlanden (KA107)

145 183

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers per sector in kernactie 1

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 177

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 625

Onderwijsopdrachten 1

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
Schoolonderwijs (KA101)

Soort mobiliteit aantal

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 46

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 1871

Opleiding van personeel in het buitenland 122

Opleidings- en onderwijsopdracht in het buitenland 16

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116)

Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 1447

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 2805

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 310

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 475

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: hogeronderwijs-
studenten en -personeel tussen Erasmus+-programmalanden (KA103)

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 59

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 128

Onderwijsopdrachten 1

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
Volwasseneneducatie (KA104)

Feiten en cijfers voor gerealiseerde mobiliteiten in 2021



Bijlage 6
Specifieke data voor studenten-
mobiliteiten in het hoger onderwijs 

Voor de eerste oproep van het nieuwe Erasmus+-programma 2021-

2027 zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar op het moment dat 

dit jaarboek werd opgemaakt. Daarom is er ook beslist om die cijfers 

niet mee te nemen in dit overzicht.

Het aandeel van de gerealiseerde mobiliteiten van de call 2021 in het 

kalenderjaar 2021 zal hoe dan ook beperkt zijn omwille van Covid en 

de vertragingen in de loop van de oproep.

De beschikbare data wordt hier weergegeven per academiejaar in 

plaats van per kalenderjaar of oproepjaar. Wanneer een academiejaar 

gevalideerd is, betekent dit dat alle projecten van dat jaar volledig 

zijn afgewerkt en de ontvangen data gecontroleerd en bijgestuurd 

werden waar nodig. Die data zijn definitief. Een niet-gevalideerd 

academiejaar betekent dat alle projecten zijn afgewerkt, maar de 

gegevens zijn niet gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Een 

onvolledig academiejaar geeft aan dat een deel van de projecten zijn 

afgewerkt. De data in de tabel zijn onvolledig en slecht deels 

gecontroleerd. Bij een lopend academiejaar is nog geen enkel project 

afgewerkt. De data in de tabel zijn onvolledig en niet gecontroleerd.

186



187

Specifieke data KA1
KA103 financiert uitgaande mobiliteiten naar 

Erasmus+-programmalanden
KA107 financiert uitgaande naar en inkomende 

mobiliteiten van Erasmus+-partnerlanden

KA103 - uitgaande  
studentenmobiliteit (aantallen)  

tussen Erasmus+- 
 programmalanden

KA107 - uitgaande 
studentenmobiliteit 

(aantallen) naar Erasmus+- 
partnerlanden

KA107 - inkomende 
studentenmobiliteit 

(aantallen) uit Erasmus+- 
partnerlanden

Academie-
jaar

Totaal 
(stage 

en
studie)

Totaal 
studie

Totaal 
stage

Gemid-
delde 

periode
studie 

(m)

Gemid-
delde 

periode
stage 

(m)

Totaal Studie Stage Totaal Studie Stage

2014-2015  
(gevalideerd)

5 215 3 750 1 465 4,8 3,5

2015-2016  
(gevalideerd)

5 275 3 922 1 353 4,7 3,3 49 49 141 141

2016-2017  
(gevalideerd)

5 682 4 043 1 639 4,6 3,5 36 36 139 139

2017-2018  
(gevalideerd)

5 821 4 069 1 752 4,6 3,5 34 34 131 131

2018-2019  
(gevalideerd)

5 827 4 024 1 803 4,5 3,4 34 34 0 115 115 0

2019-2020  
(gevalideerd)

6.130 4.092 2.038 4,0 2,4 27 25 2 152 129 23

2020-2021  
(onvolledig)

7.335 5.520 1.815 3,8 3,4 11 10 1 91 87 4

Academiejaar 2014-2015 (gevalideerde gegevens)

Bestemming 
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming 
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Frankrijk 729 Nederland 271 Frankrijk 920

Spanje 714 Frankrijk 191 Spanje 890

Duitsland 341 Verenigd Koninkrijk 185 Duitsland 469

Italië 243 Spanje 176 Nederland 455

Verenigd Koninkrijk 203 Duitsland 128 Verenigd Koninkrijk 388

Nederland 184 Finland 63 Italië 302

Zweden 179 Italië 59 Finland 232

Finland 169 Portugal 57 Zweden 218

Portugal 151 Ierland 43 Portugal 208

Denemarken 146 Zweden 39 Denemarken 169

Bestemming van de uitgaande studenten naar programmalanden (top 10)

Studentenmobiliteit tussen programmalanden (KA103)



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Academiejaar 2015-2016 (gevalideerde gegevens)

Bestemming (studie) Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming (stage) Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Frankrijk 664 Nederland 241 Spanje 835

Spanje 657 Spanje 178 Frankrijk 821

Duitsland 365 Frankrijk 157 Duitsland 489

Italië 264 Verenigd Koninkrijk 153 Nederland 438

Verenigd Koninkrijk 239 Duitsland 124 Verenigd Koninkrijk 392

Zweden 218 Finland 70 Italië 312

Finland 209 Portugal 58 Finland 279

Nederland 197 Italië 48 Zweden 253

Portugal 179 Turkije 37 Portugal 237

Denemarken 154 Ierland 37 Denemarken 179

Academiejaar 2016-2017 (gevalideerde gegevens)

Bestemming 
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming 
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 713 Nederland 315 Spanje 926

Frankrijk 655 Spanje 213 Frankrijk 841

Duitsland 364 Frankrijk 186 Nederland 535

Italië 268 Verenigd Koninkrijk 167 Duitsland 527

Verenigd Koninkrijk 251 Duitsland 163 Verenigd Koninkrijk 418

Finland 231 Italië 76 Italië 344

Nederland 220 Portugal 71 Finland 299

Zweden 196 Finland 68 Portugal 261

Portugal 190 Zweden 46 Zweden 242

Noorwegen 167 Tsjechië 40 Denemarken 194

Academiejaar 2017-2018 (gevalideerde gegevens)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 711 Nederland 382 Spanje 949

Frankrijk 675 Spanje 238 Frankrijk 831

Duitsland 319 Verenigd Koninkrijk 202 Nederland 584

Italië 308 Frankrijk 156 Verenigd Koninkrijk 502

Verenigd Koninkrijk 300 Duitsland 141 Duitsland 460

Finland 238 Italië 78 Italië 386

Nederland 202 Portugal 76 Finland 293

Portugal 200 Finland 55 Portugal 276

Zweden 189 Zweden 49 Zweden 238

Denemarken 153 Denemarken 47 Denemarken 200
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Academiejaar 2018-2019 (gevalideerde gegevens)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 678 Nederland 477 Spanje 892

Frankrijk 636 Spanje 214 Frankrijk 845

Italië 295 Verenigd Koninkrijk 209 Nederland 680

Verenigd Koninkrijk 284 Frankrijk 209 Verenigd Koninkrijk 493

Duitsland 273 Duitsland 169 Duitsland 442

Portugal 223 Portugal 85 Italië 373

Finland 212 Italië 78 Portugal 308

Zweden 205 Zweden 66 Zweden 271

Nederland 203 Finland 53 Finland 265

Noorwegen 177 Noorwegen 47 Noorwegen 224

Academiejaar 2019-2020 (gevalideerde gegevens)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 704 Nederland 511 Spanje 976

Frankrijk 569 Spanje 272 Frankrijk 752

Italië 332 Duitsland 189 Nederland 709

Duitsland 301 Frankrijk 183 Duitsland 490

Finland 259 Verenigd Koninkrijk 169 Verenigd Koninkrijk 407

Zweden 240 Portugal 105 Italië 391

Verenigd Koninkrijk 238 Zweden 71 Portugal 335

Portugal 230 Italië 59 Finland 316

Nederland 198 Ierland 57 Zweden 311

Denemarken 147 Finland 57 Denemarken 196

Academiejaar 2020-2021 (onvolledige gegevens)

Bestemming
(studie)

Aantal per  
bestemming  

(studie)

Bestemming  
(stage)

Aantal per  
bestemming  

(stage)

Bestemming  
(studie en stage 

samen)

Aantal per 
bestemming 

(studie en 
stage samen)

Spanje 864 Nederland 462 Spanje 1.102

Frankrijk 796 Spanje 238 Frankrijk 967

Italië 510 Duitsland 174 Nederland 717

Duitsland 407 Frankrijk 171 Duitsland 581

Finland 333 Verenigd Koninkrijk 121 Italië 573

Verenigd Koninkrijk 312 Portugal 93 Verenigd Koninkrijk 433

Portugal 306 Denemarken 65 Portugal 399

Zweden 273 Italië 63 Finland 384

Nederland 255 Zweden 62 Zweden 335

Noorwegen 215 Finland 51 Denemarken 265
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Studenten - stage SMP 1.362,00 1.245,00 1.286,00 1.308,00 1.240,00 1.447,00 1.607,38

Studenten - studie SMS 1.521,00 1.507,00 1.427,00 1.462,00 1.370,00 1.644,00 1.660,47

Gemiddelde beurs



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Academiejaar 2014-2015 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration 363 Medicine 111

Language acquisition 252 Therapy and rehabilitation 98

Business and administration,  
not further defined 252 Business and administration,  

not further defined 92

Economics 209 Nursing and midwifery 77

Languages 145 Management and administration 72

Law 134 Business and administration 66

Law 132 Hotel, restaurants and catering 58

Psychology 125 Information and Communication 
Technologies (ICTs) 57

Education 104 Architecture and town planning 56

Arts 86 Secretarial and office work 53

Academiejaar 2015-2016 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not 
further defined 608 Business and administration, not 

further defined 196

Language acquisition 265 Management and administration 110

Law 259 Medicine 107

Economics 190 Nursing and midwifery 98

Languages, not further defined 144 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 87

Psychology 142 Therapy and rehabilitation 70

Marketing and advertising 117 Social work and counselling 53

Journalism and information, not 
further defined 109 Travel, tourism and leisure 53

Engineering and engineering 
trades, not further defined 108 Medical diagnostic and  

treatment technology 47

Arts, not further defined 107 Architecture and town planning 42

Opleiding van de uitgaande studenten naar programmalanden (top 10)

Academiejaar 2016-2017 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not 
further defined 659 Business and administration,  

not further defined 253

Law 288 Medicine 138

Economics 198 Therapy and rehabilitation 116

Language acquisition 176 Management and administration 110

Marketing and advertising 155 Nursing and midwifery 100

Psychology 150 Medical diagnostic and  
treatment technology 60

Literature and linguistics 139 Travel, tourism and leisure 60

Languages, not further defined 105 Social work and counselling 58

Education, not further defined 95 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 54

Social work and counselling 93 Marketing and advertising 42
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Academiejaar 2017-2018 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 856 Business and administration,  

not further defined 316

Law 372 Therapy and rehabilitation 128

Literature and linguistics 173 Medicine 123

Language acquisition 144 Nursing and midwifery 117

Marketing and advertising 123 Management and administration 95

Architecture and town planning 104 Medical diagnostic and treatment 
technology 66

Management and administration 102 Social work and counselling 51

Languages, not further defined 100 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 49

Economics 97 Travel, tourism and leisure 48

Psychology 91 Architecture and town planning 41

Academiejaar 2018-2019 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not further 
defined 818 Business and administration, not 

further defined 281

Law 351 Therapy and rehabilitation 155

Literature and linguistics 168 Medicine 146

Psychology 137 Management and administration 135

Management and administration 135 Medical diagnostic and treatment 
technology 96

Language acquisition 124 Nursing and midwifery 65

Marketing and advertising 120 Social work and counselling 65

Architecture and town planning 115 Architecture and town planning 62

Languages, not further defined 83 Health, not further defined 57

Teacher training with subject 
specialization 83 Information and Communication 

Technologies (ICTs), not further defined 56



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Academiejaar 2019-2020 (gevalideerde gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not further 
defined 716 Management and administration 225

Management and administration 237 Business and administration, not 
further defined 190

Law 190 Therapy and rehabilitation 137

Literature and linguistics 155 Medicine 133

Law, not elsewhere classified 151 Medical diagnostic and treatment 
technology 93

Psychology 143 Nursing and midwifery 86

Architecture and town planning 125 Travel, tourism and leisure 66

Language acquisition 117
Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving Information 
and Communication Technologies 
(ICTs) 

65

Languages, not further defined 84 Social work and counselling 61

Marketing and advertising 75
Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further 
defined

55

Academiejaar 2020-2021 (onvolledige gegevens)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration, not further 
defined 1.043 Management and administration 234

Law 464 Business and administration, not 
further defined 202

Management and administration 316 Therapy and rehabilitation 137

Literature and linguistics 265 Medicine 123

Psychology 222 Social work and counselling 67

Language acquisition 195 Travel, tourism and leisure 59

Architecture and town planning 154 Nursing and midwifery 58

Economics 153 Medical diagnostic and treatment 
technology 52

Marketing and advertising 124 Psychology 45

Arts not further defined 105 Architecture and town planning 34
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2014-2015 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 838

Italië 446

Duitsland 366

Frankrijk 268

Polen 239

Nederland 238

Tsjechië 196

Turkije 175

Finland 121

Verenigd Koninkrijk 108

2015-2016 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 957

Italië 515

Duitsland 345

Frankrijk 286

Nederland 261

Polen 210

Turkije 210

Tsjechië 174

Finland 129

Portugal 116

2016-2017 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 1.223

Italië 834

Frankrijk 586

Duitsland 464

Nederland 257

Turkije 240

Polen 202

Finland 165

Tsjechië 155

Verenigd Koninkrijk 146

2017-2018 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 851

Italië 653

Nederland 612

Duitsland 544

Frankrijk 506

Finland 289

Verenigd Koninkrijk 255

Tsjechië 243

Polen 237

Turkije 227

2018-2019 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 907

Italië 579

Duitsland 457

Frankrijk 335

Nederland 196

Polen 187

Turkije 179

Portugal 167

Tsjechië 165

Finland 156

2019-2020 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 1.000

Italië 726

Duitsland 585

Frankrijk 373

Nederland 258

Tsjechië 182

Polen 177

Turkije 161

Oostenrijk 160

Portugal 138

2020-2021 (onvolledig)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 1237

Duitsland 812

Italië 735

Frankrijk 442

Finland 189

Portugal 175

Polen 175

Nederland 169

Hongarije 155

Oostenrijk 140

Land van oorsprong van de inkomende studenten uit programmalanden (top 10)



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

2015-2016 (gevalideerd)

Bestemming (studie) Aantal

Rusland 19

USA 9

Bosnië-Herzegovina 4

Oekraïne 3

Servië 2

Hong Kong 2

Vietnam 2

Israël 2

Australië 1

Taiwan 1

Ecuador 1

Cuba 1

Korea 1

Palestina 1

Totaal 49

2016-2017 (gevalideerd)

Bestemming (studie) Aantal

USA 9

Rusland 8

Australië 4

Israël 4

Bosnië-Herzegovina 2

Palestina 2

Jordanië 2

Japan 2

Marokko 1

Wit-Rusland 1

Canada 1

Totaal 36

2017-2018 (gevalideerd)

Bestemming (studie) Aantal

Rusland 6

Verenigde Staten 6

Oekraïne 4

Israël 4

Australië 4

Palestina 2

Japan 2

Bosnië-Herzegovina 2

Jordanië 2

Wit-Rusland 1

Canada 1

Totaal 34

Bestemming van de uitgaande studenten naar partnerlanden

Studentenmobiliteiten met partnerlanden (KA107)

Bij de start van de uitwisseling met partnerlanden (call 2015) tot en 

met het academiejaar 2017-2018 konden Vlaamse studenten enkel 

naar een partnerland gaan om er te studeren. Vanaf het academiejaar 

2018-2019 kunnen studenten ook stage lopen in een partnerland.
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2018-2019 (gevalideerd)

Bestemming (studie) Aantal

Rusland 12

Israël 6

Australië 3

Canada 2

Georgië 1

Servië 1

Totaal 25

Bestemming (stage) Aantal

Marokko 2

Canada 3

Israël 2

Verenigde Staten 2

Totaal 9

2019-2020 (onvolledig)

Bestemming (studie) Aantal

Ukraïne 6

Rusland 5

Verenigde Staten 5

Canada 2

Jordanië 2

Georgië 2

Israël 2

Australië 1

Totaal 25

2020-2021 (onvolledig)

Bestemming (stage) Aantal

Rusland 3

Canada 3

Verenigde Staten 2

Marokko 2

Totaal 10

Bestemming (stage) Aantal

Marokko 1

Totaal 1

Bestemming (stage) Aantal

Rusland 1

Australië 1

Totaal 1



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

2015-2016 (gevalideerd)

Studiegebied Aantal

Languages, not further 
defined 7

Audio-visual techniques 
and media production 5

Economics 4

Electronics and automation 3

Architecture and town 
planning 3

Management and 
administration 3

Physics 2

Literature and linguistics 2

Software and applications 
development and analysis 2

History and archaeology 2

Social work and counselling 2

Medicine 2

Manufacturing and 
processing, not further 
defined

1

Sociology and cultural 
studies 1

Education, not further 
defined 1

Medicine 1

History and archaeology 1

Languages, not elsewhere 
classified 1

Social and behavioural 
sciences, not further 
defined

1

Political sciences and civics 1

Information and Commu-
nication Technologies 
(ICTs), not further defined

1

Biology 1

Environment, not elsewhere 
classified 1

Biological and related 
sciences, not further 
defined

1

2016-2017 (gevalideerd)

Studiegebied Aantal

Languages, not further 
defined 5

Teacher training with 
subject specialization 4

Business and 
administration, not 
elsewhere classified

2

Electricity and energy 2

Nursing and midwifery 2

Arts and humanities, 
inter-disciplinary 
programmes

2

Marketing and advertising 1

Education science 1

History and archaeology 1

Arts, not further defined 1

Education, not further 
defined 1

Biological and related 
sciences,  
not further defined

1

Secretarial and office work 1

Information and Com  mu -
nication Technologies (ICTs), 
not further defined

1

Law 1

Social and behavioural 
sciences, not furtherdefined 1

Environmental sciences 1

Political sciences and civics 1

Software and appli cations 
development and analysis 1

Psychology 1

Electronics and automation 1

Sociology and cultural 
studies 1

Health, not elsewhere 
classified 1

Journalism and reporting 1

Journalism and information, 
not elsewhere classified 1

2017-2018 (gevalideerd)

Studiegebied Aantal

Languages, not further 
defined 5

Social work and counselling 4

Arts and humanities, 
inter-disciplinary 
programmes

2

Business and 
administration, not 
elsewhere classified

2

Nursing and midwifery 2

Electricity and energy 2

Education, not further defined 1

Education science 1

Software and applications 
development and analysis 1

Biological and related 
sciences, not further 
defined

1

Journalism and reporting 1

Psychology 1

Law 1

Arts, not further defined 1

Political sciences and civics 1

Environmental sciences 1

Social and behavioural 
sciences, not further 
defined

1

Health, not elsewhere 
classified 1

Sociology and cultural 
studies 1

History and archaeology 1

Teacher training with 
subject specialization 1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

Journalism and information, 
not elsewhere classified 1

Opleiding van de uitgaande studentenmobiliteiten naar partnerlanden
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2018-2019 (gevalideerd)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Business and 
administration, not further 
defined

4

Arts, not further defined 4

Lax 3

Fashion, interior and 
industrial design 2

Chemical engineering and 
processes 1

Literature and linguistics 1

Humanities (excluding 
languages), not further 
defined

1

History and archaeology 1

Biological and related 
sciences, not further defined 1

Political sciences and civics 1

Physics 1

Psychology 1

Architecture and town 
planning 1

Medicine 1

Journalism and reporting 1

Journalism and information, 
not further defined 1

2019-2020 (onvolledig)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Education, not further 
defined 4

Arts, not further defined 3

Journalism and reporting 3

Therapy and rehabilitation 2

Electronics and automation 2

Marketing and advertising 2

Business and 
administration, not further 
defined

2

Economics 1

Social and behavioral 
sciences, not further defined 1

Medical diagnostic and 
treatment technology 1

Electricity and energy 1

Sports 1

Training for pre-school 
teachers 1

Veterinary

2020-2021 (lopend)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Business and administra-
tion, not further defined 3

Arts, not further defined 2

Education, not further 
defined 1

Engineering, manufacturing 
and construction, not 
elsewhere classified

1

Sports 1

Fashion, interior and 
industrial design 1

Journalism and reporting 1

2018-2019 (onvolledig)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

2

Therapy and rehabilitation 2

Nursing and midwifery 2

Business and administra-
tion, not further defined

1

Sports 1

Health, not elsewhere 
classified

1

2019-2020 (onvolledig)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Software and applications 
development and analysis

1

Agriculture, not further 
defined

1

2020-2021 (lopend)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Business and 
administration, not further 
defined

1



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

2015-2016 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 29

Jordanië 26

Rusland 22

Vietnam 13

Cuba 7

Servië 7

China 6

USA 5

Bosnië-Herzegovina 4

Tunesië 3

Thailand 3

Marokko 3

Hong Kong 2

Kosovo 2

Kazachstan 2

Zuid-Afrika 1

Taiwan 1

Armeniê 1

Australië 1

Israël 1

Albanië 1

Korea 1

2017-2018 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 21

Vietnam 15

Rusland 11

Palestina 10

Verenigde Staten 9

Chili 8

Israël 8

China 7

Jordanië 6

Marokko 5

Kazachstan 4

Bosnië-Herzegovina 4

Australië 3

Servië 3

Armenië 3

Wit-Rusland 3

Georgië 3

Tanzania 2

Japan 1

India 1

Cuba 1

Thailand 1

Nicaragua 1

Canada 1

2016-2017 (gevalideerd)

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 23

Rusland 14

Vietnam 14

Palestina 10

Verenigde Staten 10

Chili 8

Israël 8

China 7

Armenië 7

Jordanië 7

Bosnië-Herzegovina 5

Tunesië 4

Marokko 3

Cuba 3

Australië 3

Kazachstan 3

Wit-Rusland 3

Georgië 2

Indië 2

Japan 1

Servië 1

Thailand 1

Land van oorsprong van de inkomende studenten uit de partnerlanden
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2018-2019 (gevalideerd)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 36

Rusland 19

Palestina 12

Israël 10

China 9

Gambia 8

Bosnia & Herzegovina 7

Kazachstan 6

Thailand 5

Equador 5

Servië 3

Brazilië 3

Hong Kong 3

Chili 2

Georgië 2

Jordanië 2

Suriname 2

Australië 1

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Marokko 4

Canada 4

Armenië 2

Mozambique 1

Oekraïne 1

2019-2020 (onvolledig)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 29

Rusland 19

Marokko 10

India 9

Zuid-Afrika 7

Armenië 6

Kazachstan 6

Ghana 5

Palestina 4

Bosnia-Herzegovina 3

Jordanië 3

Vietnam 3

Brazilië 2

Canada 2

Equador 2

Ethiopië 2

Georgië 2

Cambodia 2

Mexico 2

Oeganda 2

Verenigde Staten 2

China 1

Japan 1

Zuid-Korea 1

Malawi 1

Maleisië 1

Thailand 1

Tanzania 1

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Marokko 10

Congo 3

Rusland 9

- 1

2020-2021 (lopende)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 21

Kosovo 9

Zambia 8

Rusland 6

Zuid-Afrika 5

Georgië 4

Marokko 4

India 4

Ethiopië 3

Oeganda 2

Tanzania 2

Palestina 2

Vietnam 2

Rwanda 2

Armenië 2

Suriname 2

Indonesië 1

Chili 1

Israël 1

Bhutan 1

Colombia 1

Gambia 1

Verenigde Staten 1

- 1

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 2

Armenië 1

- 1



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaand Studenten - stage     2.552,00 2.413,00  

Studenten - studie  2.940,00 3.138,00 3.128,00 3.433,00 3.275,00 3.738,00

Inkomend Studenten - stage     2.997,00 2.088,00  

Studenten - studie  4.410,00 4.583,00 4.079,00 4.704,00 4.229,00 4.015,32

Gemiddelde beurs
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Bijlage 7
Specifieke data voor 
mobiliteitsprojecten in VET 

Voor de eerste oproep van het nieuwe Erasmus+-programma  

2021-2027 zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar op het 

moment dat dit jaar boek werd opgemaakt. Daarom is er ook beslist 

om die cijfers niet mee te nemen in dit overzicht. Het aandeel van de 

gerealiseerde mobi liteiten van de call 2021 in het kalenderjaar 2021 

zal hoe dan ook be perkt zijn omwille van Covid en de vertragingen in 

de loop van de oproep.

Wanneer een oproepjaar gevalideerd is, betekent dit dat alle projec-

ten van dat jaar volledig zijn afgewerkt en de ontvangen data gecon-

troleerd en bijgestuurd werden waar nodig. Die data zijn definitief. 

Een niet-gevalideerd oproepjaar betekent dat alle projecten zijn 

afgewerkt, maar de gegevens zijn niet gecontroleerd op juistheid en 

volledigheid. 

Een onvolledig oproepjaar geeft aan dat een deel van de projecten 

zijn afgewerkt. De data in de tabel zijn onvolledig en slecht deels 

gecontroleerd. 

Bij een lopend oproepjaar is nog geen enkel project afgewerkt.  

De data in de tabel zijn onvolledig en niet gecontroleerd.
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KA102

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2014  
(gevalideerd) 815 723 92 363 452 0 26,4 179 71 108 0

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 0 20,0 52 37 15 0

2016 
(gevalideerd)

974 898 76 400 574 0 25,9 103 63 40 0

2017  
(gevalideerd)

1.250 1.005 245 629 621 0 16,1 37 16 21 0

2018 
(gevalideerd)

1.198 917 281 522 675 1 13,8 96 53 43 0

2019 
(onvolledig)  1.858 1.475 383 951 907 0 9,5 155 71 84 0

2020 
(onvolledig)

681 516 165 303 377 1 17,2 67 30 37 0

Aantal VET-lerenden en -personeelsleden per oproepjaar met een onderscheid 
tussen gewone projecten (KA102) en projecten door charterhouders (KA116)
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KA116

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2016 
(gevalideerd)

193 164 29 145 48 0 20,7 37 20 17 0

2017  
(gevalideerd)

530 476 54 313 217 0 16,6 71 22 49 0

2018 
(gevalideerd)

867 496 371 431 436 0 16,3 47 13 34 0

2019 
(onvolledig)  

929 751 178 430 498 1 7,6 65 25 40 0

2020 
(onvolledig)

802 596 206 409 392 1 19,1 23 4 19 0

VET KA1
(KA102 en 

KA116 
samen)

Lerenden (leerlingen ed.) Personeel (excl. begeleiders)

Totaal Stage in 
bedrijf

Stage in 
onderwijs-
organisatie

Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

Gemiddelde 
duur  

(dagen)

Totaal Aantal 
M

Aantal 
V

Aantal 
X

2014 
(gevalideerd) 815 723 92 675 452 0 26,4 179 71 108 0

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 0 20,0 52 37 15 0

2016 
(gevalideerd)

1.167 1.062 105 545 622 0 25,0 140 83 57 0

2017 
(gevalideerd)

1.780 1.481 299 942 838 0 16,2 108 38 70 0

2018 
(gevalideerd)

2.065 1.413 652 953 1.111 1 14,8 143 66 77 0

2019 
(onvolledig)  

2.787 2.226 561 1.381 1.405 1 8,9 220 96 124 0

2020 
(onvolledig)

1.483 1.112 371 712 769 2 18,2 90 34 56 0



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

KA
102

2015 
(gevalideerd)

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(gevalideerd)

2019 
(onvolledig)

2020
(lopend)

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

1 UK 188 UK 184 UK 356 UK 230 FR 334 NL 140

2 NL 108 FR 171 ES 136 ES 176 ES 280 FR 119

3 ES 96 NL 164 NL 119 FR 171 NL 258 ES 87

4 DE 88 FI 113 DE 101 NL 150 MT 204 IE 50

5 FR 61 ES 78 IT 92 IT 107 IT 141 IT 43

6 EL 56 DE 62 MT 83 SI 56 DE 101 UK 40

7 MT 49 PT 61 FR 70 FI 55 IE 91 DE 38

8 EE 45 IT 44 HU 68 DE 49 UK 83 DK 22

9 IT 44 DK 35 EL 61 EE 42 PT 65 CZ 20

10 IS 30 RO 22 PT 53 IE 36 FI 63 HR 19

KA
116

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(gevalideerd)

2019 
(onvolledig)

2020 
(lopend)

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

Land Aantal 
lerenden

1 PT 51 NL 93 FR 113 ES 178 ES 140

2 ES 23 UK 79 ES 110 NL 172 MT 107

3 SE 17 DE 56 FI 89 MT 91 FR 86

4 EE 17 SE 41 IT 75 FR 49 IT 64

5 UK 16 PT 40 UK 74 UK 43 IE 64

6 HU 12 IT 29 NL 71 EL 43 UK 49

7 FR 12 ES 25 MT 49 IT 41 FI 36

8 AW 9 FR 25 PT 38 FI 38 AW 35

9 AT 9 DK 22 DE 38 HU 36 NL 32

10 DK 7 RO 22 SE 36 DE 31 HU 26

Top 10 van de bestemmingen door VET-lerenden per oproepjaar met een onder scheid 
tussen gewone projecten (KA102) en projecten door charterhouders (KA116)
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

2 Bron: Dashboard Erasmus+ op 14 juli 2022 
(ErasmusPlus.qvw)  

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 164 164 113 113 113

Beurzen 5.793.990 13.004.802 12.998.454 12.340.595

Deelnemers # 10.914 10.914 7.660 7.949 7.692

Organisaties # 347 347 267 267 267

2015 Projecten # 183 183 140 140 139 1

Beurzen 19.409.717 15.382.212 14.794.810 13.749.914 0

Deelnemers # 12.812 12.812 8.496 8.114 8.444 6

Organisaties # 324 324 249 249 248 1

2016 Projecten # 172 172 128 127 126  1

Beurzen 20.545.315 16.774.931 16.614.027 15.165.031 0

Deelnemers # 13.187 13.187 9.671 9.852 9.489 15

Organisaties # 413 413 316 315 313 2

2017 Projecten # 190 190 156 156 155

Beurzen 22.718.912 18.544.293 18.159.160 16.448.558

Deelnemers # 13.521 13.521 10.881 10.864 10.274

Organisaties # 408 408 343 343 340

2018 Projecten # 179 179 150 150 143 1

Beurzen 26.825.955 21.591.166 21.467.582 15.965.986 0

Deelnemers # 14.216 14.216 11.194 11.393 10.571 22

Organisaties # 504 504 437 437 412 6

2019 Projecten # 202 202 188 187 65 3

Beurzen 33.905.542 26.904.644 26.879.807 6.315.260 0

Deelnemers # 16.152 16.152 13.268 13.252 4.621 24

Organisaties # 388 388 365 364 173 7

2020 Projecten # 202 202 176 175 3 6

Beurzen 35.504.441 25.885.838 26.047.253 37.617 0

Deelnemers # 17.488 17.488 13.436 13.421 59 134

Organisaties # 493 493 374 373 9 30

KA1 - individuele mobiliteiten in het schoolonderwijs

Bijlage 8
Stand van zaken in Epos per 
kernactie en per domein2
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 32.531 32.519 16.085 15.756 15.425 325

Beurzen 1.480.265.146 1.031.709.930 1.036.136.234 957.470.046 22.079

Deelnemers # 1.218.196 1.218.196 628.114 641.818 635.857 5.844

Organisaties # 115.116 115.089 58.012 56.958 56.109 811

2015 Projecten # 36.267 36.264 16.291 16.113 15.766 343

Beurzen 2.225.438.228 1.145.328.911 1.137.585.585 1.042.765.274 1.122.295

Deelnemers # 1.493.478 1.493.478 662.099 677.322 682.367 7.746

Organisaties # 137.546 137.525 54.547 53.954 53.214 715

2016 Projecten # 39.863 39.859 16.948 16.749 16.393 349

Beurzen 2.426.181.521 1.220.666.714 1.221.670.181 1.126.613.620 253.815

Deelnemers # 1.640.469 1.640.469 700.201 722.975 725.002 6.247

Organisaties # 156.973 156.948 58.679 58.026 57.170 809

2017 Projecten # 40.065 40.065 18.249 18.009 17.686 298

Beurzen 2.640.784.672 1.400.247.969 1.405.329.917 1.287.303.199 616.358

Deelnemers # 1.682.973 1.682.973 784.657 795.460 786.484 5.801

Organisaties # 155.698 155.698 63.432 62.723 61.945 684

2018 Projecten # 41.107 41.107 18.546 18.346 17.734 416

Beurzen 3.019.607.520 1.589.517.609 1.589.873.013 1.371.429.897 636.767

Deelnemers # 1.785.551 1.785.551 848.186 854.411 807.552 8.728

Organisaties # 170.082 170.082 70.704 70.000 68.083 1.091

2019 Projecten # 39.577 39.575 19.462 19.272 8.745 1.213

Beurzen 3.153.339.025 1.832.764.815 1.811.501.128 528.255.097 2.074.921

Deelnemers # 1.813.975 1.813.975 945.355 936.573 364.684 24.918

Organisaties # 121.929 121.924 49.674 49.127 40.302 3.438

2020 Projecten # 42.301 42.298 19.028 18.578 2.236 592

Beurzen 3.456.038.466 1.854.367.692 1.814.870.354 69.186.434 89.283

Deelnemers # 1.928.026 1.928.026 954.363 941.029 64.669 17.298

Organisaties # 138.308 138.305 51.704 50.439 10.970 2.466

Ter vergelijking: de tabel met de stand van zaken voor KA1  
bij alle nationale agentschappen



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 69 69 43 43 43

Beurzen 922.642 501.339 500.974 452.733

Deelnemers # 616 616 333 333 280

Organisaties # 110 110 71 71 71

2015 Projecten # 57 57 39 39 39

Beurzen 1.230.725 566.125 562.615 531.525

Deelnemers # 659 659 344 344 361

Organisaties # 77 77 51 51 51

2016 Projecten # 51 51 30 29 29

Beurzen 1.243.816 664.000 661.090 618.245

Deelnemers # 812 812 439 438 438

Organisaties # 98 98 60 59 59

2017 Projecten # 66 66 47 47 47

Beurzen 2.162.325 1.499.119 1.499.119 1.400.674

Deelnemers # 1.312 1.312 921 921 938

Organisaties # 120 120 83 83 83

2018 Projecten # 51 51 39 39 38 1

Beurzen 1.756.115 1.223.175 1.223.175 1.055.640 0

Deelnemers # 970 970 706 706 686 22

Organisaties # 174 174 155 155 149 6

2019 Projecten # 41 41 37 37 8 0

Beurzen 1.977.995 1.723.880 1.723.880 94.795 0

Deelnemers # 1.218 1.218 1.048 1.048 73 0

Organisaties # 177 177 164 164 31 0

2020 Projecten # 57 57 43 43 1

Beurzen 4.191.744 2.202.173 2.202.173 0

Deelnemers # 2.428 2.428 1.277 1.277 5

Organisaties # 294 294 201 201 2

KA101 – mobiliteiten door personeel in schoolonderwijs
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 37 37 30 30 30

Beurzen 3.233.288 2.313.684 2.135.250 1.999.903

Deelnemers # 1.342 1.342 1.093 1.007 998

Organisaties # 159 159 139 139 139

2015 Projecten # 45 45 37 37 37

Beurzen 3.893.555 3.083.188 2.567.897 2.149.769

Deelnemers # 1.811 1.811 1.351 1.214 1.142

Organisaties # 146 146 129 129 129

2016 Projecten # 55 55 44 44 43 1

Beurzen 4.669.166 3.316.517 3.145.911 2.555.018 0

Deelnemers # 2.044 2.044 1.517 1.446 1.275 15

Organisaties # 201 201 162 162 160 2

2017 Projecten # 46 46 39 39 39

Beurzen 3.307.587 2.697.213 2.516.128 2.240.462

Deelnemers # 1.850 1.850 1.445 1.358 1.284

Organisaties # 156 156 137 137 137

2018 Projecten # 46 46 43 43 43

Beurzen 3.743.361 3.328.481 3.264.634 2.100.431

Deelnemers # 1.648 1.648 1.456 1.439 1289

Organisaties # 162 162 151 151 151

2019 Projecten # 71 71 66 66 18 1

Beurzen 4.909.175 4.689.104 4.641.126 315.340 0

Deelnemers # 2.116 2.116 2.028 2.013 268 13

Organisaties # 115 115 110 110 53 2

2020 Projecten # 50 50 46 45 1

Beurzen 4.671.211 3.983.469 3.977.791 0

Deelnemers # 1.874 1.874 1.585 1.582 10

Organisaties # 67 67 57 56 3

KA102 – mobiliteiten door lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2016 Projecten # 6 6 6 6 6

Beurzen 518.346 518.346 472.918 469.017

Deelnemers # 280 280 280 260 267

Organisaties # 39 39 39 39 39

2017 Projecten # 15 15 15 15 15

Beurzen 1.204.473 1.210.258 1.148.435 1.011.442

Deelnemers # 662 662 662 636 599

Organisaties # 66 66 66 66 66

2018 Projecten # 15 15 15 15 14

Beurzen 2.380.499 2.375.699 2.301.311 1.539.111

Deelnemers # 1.029 1.029 1.029 1.001 831

Organisaties # 50 50 50 50 36

2019 Projecten # 21 21 21 21 12 1

Beurzen 2.258.351 2.243.796 2.243.556 308.853 0

Deelnemers # 1.050 1.050 1.017 1.017 386 9

Organisaties # 21 21 21 21 47 2

2020 Projecten # 26 26 26 26 3 3

Beurzen 3.516.768 3.511.490 3.493.123 37.617 0

Deelnemers # 1.307 1.307 1.305 1.293 59 109

Organisaties # 26 26 26 26 9 21

KA116 – mobiliteiten door lerenden en personeel in beroepsonderwijs  
en -opleiding (charters)
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 25 25 25 25 25

Beurzen 1.118.812 10.039.454 10.211.905 9.760.146

Deelnemers # 8.607 8.607 6.127 6.502 6.312

Organisaties # 25 25 25 25 25

2015 Projecten # 24 24 24 24 24

Beurzen 9.857.250 9.857.250 9.897.646 9.658.220

Deelnemers # 9.053 9.053 6.234 5.983 6.423

Organisaties # 24 24 24 24 24

2016 Projecten # 25 25 25 25 25

Beurzen 10.348.207 10.349.207 10.413.516 10.044.302

Deelnemers # 8.903 8.903 6.813 7.079 6.963

Organisaties # 25 25 25 25 25

2017 Projecten # 25 25 25 25 25

Beurzen 11.480.550 11.480.550 11.338.595 10.516.784

Deelnemers # 8.245 8.245 7.308 7.401 7.030

Organisaties # 25 25 25 25 25

2018 Projecten # 25 25 25 25 24

Beurzen 12.486.322 12.486.322 12.500.990 10.560.734

Deelnemers # 8.670 8.670 7.364 7.608 7.496

Organisaties # 25 25 25 25 24

2019 Projecten # 27 27 27 27 20

Beurzen 15.826.210 15.826.210 15.850.172 5.495.324

Deelnemers # 9.291 9.291 8.361 8.361 3.840

Organisaties # 27 27 27 27 20

2020 Projecten # 27 27 27 27

Beurzen 13.450.060 13.450.060 13.635.520

Deelnemers # 8.939 8.939 8.249 8.249

Organisaties # 27 27 27 27

KA103 – mobiliteiten door studenten en personeel in hoger onderwijs  
(tussen programmalanden)



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2015 Projecten # 27 27 21 21 21

Beurzen 3.869.575 1.573.942 1.464.945 1.146.390

Deelnemers # 935 935 374 380 324

Organisaties # 27 27 21 21 21

2016 Projecten # 17 17 10 10 10

Beurzen 3.354.074 1.645.406 1.639.137 1.236.924

Deelnemers # 888 888 445 452 372

Organisaties # 17 17 10 10 10

2017 Projecten # 19 19 18 18 18

Beurzen 3.902.462 1.471.693 1.471.423 1.235.753

Deelnemers # 1.087 1.087 432 435 391

Organisaties # 19 19 18 18 18

2018 Projecten # 18 18 12 12 8

Beurzen 5.876.820 1.962.321 1.962.304 517.735

Deelnemers # 1.542 1.542 515 515 141

Organisaties # 18 18 12 12 8

2019 Projecten # 22 22 22 21 2

Beurzen 8.414.047 2.094.640 2.094.059 34.887

Deelnemers # 2.143 2.143 609 608 19

Organisaties # 22 22 22 21 2

2020 Projecten # 21 21 21 21

Beurzen 8.926.431 2.328.618 2.328.618

Deelnemers # 2.436 2.436 760 760

Organisaties # 21 21 21 21

KA107 -  mobiliteiten voor studenten en personeel in hoger onderwijs  
(met partnerlanden)
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 33 15 15 15

Beurzen 519.248 150.325 150.325 127.813

Deelnemers # 349 107 107 102

Organisaties # 53 32 32 32

2015 Projecten # 30 19 19 18 1

Beurzen 558.612 301.707 301.707 264.010 0

Deelnemers # 354 193 193 194 6

Organisaties # 50 24 24 23 1

2016 Projecten # 18 13 13 13

Beurzen 411.706 281.455 281.455 241.526

Deelnemers # 260 177 177 174

Organisaties # 33 20 20 20

2017 Projecten # 19 12 12 12

Beurzen 661.515 185.460 185.460 162.945

Deelnemers # 365 113 113 113

Organisaties # 22 14 14 14

2018 Projecten # 24 16 16 16

Beurzen 582.838 215.168 215.168 192.335

Deelnemers # 357 124 124 128

Organisaties # 75 44 44 44

2019 Projecten # 20 15 15 5 1

Beurzen 519.764 327.014 327.014 66.060 0

Deelnemers # 334 205 205 35 2

Organisaties # 86 66 66 20 3

2020 Projecten # 21 13 13 1

Beurzen 748.227 410.028 410.028 0

Deelnemers # 504 260 260 10

Organisaties # 120 83 83 4

KA104 – mobiliteiten door personeel in volwasseneneducatie



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 115 115 22 22 22

Beurzen 25.311.360 5.539.190 5.509.023 5.376.656

Deelnemers # 25.597 25.597 5.073 5.022 4.573

Organisaties # 678 678 142 142 142

2015 Projecten # 102 102 18 18 18

Beurzen 24.575.986 4.587.102 4.587.080 4.391.659

Deelnemers # 24.881 24.881 4.614 4.607 3.808

Organisaties # 638 638 120 120 120

2016 Projecten # 72 72 23 23 23

Beurzen 15.401.922 4.780.281 4.780.101 4.580.308

Deelnemers # 14.333 14.333 4.540 4.715 4.505

Organisaties # 418 418 126 126 126

2017 Projecten # 77 77 24 24 24

Beurzen 18.534.998 6.010.122 6.010.102 5.735.057

Deelnemers # 17.319 17.319 5.882 5.626 5.223

Organisaties # 469 469 141 141 141

2018 Projecten # 79 79 38 38 34

Beurzen 19.734.743 7.142.978 7.134.307 5.768.149

Deelnemers # 16.526 16.526 6.602 6.568 6.353

Organisaties # 491 491 221 221 197

2019 Projecten # 85 85 53 53 5

Beurzen 17.277.198 9.692.339 9.578.973 479.570

Deelnemers # 14.084 14.084 8.452 8.452 723

Organisaties # 455 455 287 287 18

2020 Projecten # 186 186 74 73

Beurzen 42.243.322 13.076.188 12.956.950

Deelnemers # 35.651 35.651 11.824 11.762

Organisaties # 988 988 370 366

KA2 – strategische partnerschappen
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 9.705 9.704 1.778 1.742 1.728 12

Beurzen 2.069.833.787 347.176.823 337.290.652 294.287.318 201.126

Deelnemers # 2.344.743 2.343.505 367.793 361.107 289.938 3.886

Organisaties # 52.338 52.335 10.150 9.946 9.879 62

2015 Projecten # 10.612 10.612 1.943 1.907 1.891 14

Beurzen 2.249.749.001 364.351.647 356.089.126 339.244.646 484.068

Deelnemers # 2.773.268 2.773.268 423.107 414.754 364.052 3.256

Organisaties # 58.804 58.804 11.229 11.047 10.961 77

2016 Projecten # 10.088 10.088 2.403 2.359 2.339 19

Beurzen 1.945.865.633 387.167.771 378.611.856 362.192.994 200.783

Deelnemers # 2.553.004 2.553.004 458.957 450.496 383.668 172.230

Organisaties # 55.819 55.819 13.410 13.172 13.067 103

2017 Projecten # 9.166 9.165 2.878 2.843 2.820 14

Beurzen 1.733.962.282 470.552.657 462.212.485 439.963.169 654.952

Deelnemers # 1.872.439 1.872.439 536.949 528.434 466.741 3.879

Organisaties # 49.848 49.842 15.815 15.630 15.527 65

2018 Projecten # 10.268 10.268 3.687 3.649 3.202 25

Beurzen 1.855.761.699 583.285.285 573.831.365 453.229.210 402.990

Deelnemers # 1.736.526 1.736.526 545.942 535.100 584.415 4.421

Organisaties # 53.430 53.433 18.717 18.512 16.143 116

2019 Projecten # 12.067 12.066 4.436 4.396 757 44

Beurzen 2.262.884.510 727.164.075 714.457.339 85.057.334 405.832

Deelnemers # 1.979.364 1.979.455 657.419 649.387 103.129 4.826

Organisaties # 63.649 63.675 22.633 22.442 3.490 176

2020 Projecten # 20.106 20.099 6.019 5.945 46 23

Beurzen 3.860.091.477 1.063.479.295 1.043.540.601 1.970.059 128.781

Deelnemers # 3.433.437 3.433.437 943.867 933.070 2.140 3.557

Organisaties # 108.354 108.433 31.881 31.480 183 114

Ter vergelijking: de tabel met de stand van zaken voor KA2  
bij alle nationale agentschappen



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 14 14 3 3 3

Beurzen 3.906.213 931.833 925.202 892.023

Deelnemers # 3.880 3.880 576 558 506

Organisaties # 100 100 28 28 28

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 59 59 8 8 8

Beurzen 10.322.811 1.833.266 1.831.280 1.783.325

Deelnemers # 11.633 11.633 1.936 1.943 1.852

Organisaties # 294 294 46 46 46

2015 Projecten # 19 19 4 4 4

Beurzen 5.754.274 1.244.872 1.244.850 1.241.502

Deelnemers # 5.281 5.281 1.069 1.062 1.077

Organisaties # 143 143 33 33 33

2016 Projecten # 17 17 5 5 5

Beurzen 4.835.445 1.460.370 1.460.370 1.356.351

Deelnemers # 3.891 3.891 1.327 1.327 1.378

Organisaties # 114 114 32 32 32

2017 Projecten # 20 20 6 6 6

Beurzen 6.137.474 2.258.920 2.258.920 2.163.183

Deelnemers # 5.194 5.194 1.731 1.731 1.591

Organisaties # 155 155 44 44 44

2018 Projecten # 26 26 11 11 9

Beurzen 7.134.857 2.469.942 2.461.271 1.842.020

Deelnemers # 5.925 5.925 2.362 2.328 2.313

Organisaties # 185 185 75 75 63

2019 Projecten # 12 12 9 9 1

Beurzen 3.166.606 2.218.769 2.216.094 183.926

Deelnemers # 2.770 2.770 2.079 2.087 388

Organisaties # 75 75 62 62 5

2020 Projecten # 30 30 7 7

Beurzen 8.907.021 2.180.407 2.180.407

Deelnemers # 7.695 7.695 2.242 2.242

Organisaties # 189 189 48 48

KA200 – domeinoverschrijdende partnerschappen

KA201 – partnerschappen in schoolonderwijs
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2015 Projecten # 25 25 4 4 4  

Beurzen  3.157.716 580.180 580.180 537.113  

Deelnemers # 5.503 5.503 870 870 515  

Organisaties # 108 108 20 20 20  

2016 Projecten # 19 19 6 6 6  

Beurzen  2.079.485 560.845 560.845 552.684  

Deelnemers # 2.717 2.717 550 550 630  

Organisaties # 85 85 24 24 24  

2017 Projecten # 17 17 3 3 3  

Beurzen  1.849.535 396.150 396.150 380.044  

Deelnemers # 2.066 2.066 334 334 366  

Organisaties # 73 73 16 16 16  

KA219 – partnerschappen tussen scholen

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2018 Projecten # 17 17 14 14 13  

Beurzen  1.653.816 1.326.095 1.326.095 1.020.276  

Deelnemers # 1.403 1.403 1.159 1.159 1.393  

Organisaties # 65 65 55 55 49  

2019 Projecten # 39 39 28 28 3  

Beurzen  4.402.891 3.047.864 2.942.461 64.821  

Deelnemers # 3.400 3.400 2.464 2.464 163  

Organisaties # 159 159 116 116 6  

2020 Projecten # 50 50 34 33   

Beurzen  4.863.887 3.311.559 3.192.321   

Deelnemers # 3.600 3.600 2.537 2.475   

Organisaties # 190 190 130 126   

KA229 – partnerschappen voor schooluitwisseling



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 13 13 6 6 6  

Beurzen  3.236.399 1.559.514 1.541.964 1.526.586  

Deelnemers # 3.633 3.633 1.459 1.419 1.370  

Organisaties # 76 76 40 40 40  

2015 Projecten # 19 19 6 6 6  

Beurzen  4.487.657 1.554.142 1.554.142 1.454.800  

Deelnemers # 4.534 4.534 1.676 1.676 1.392  

Organisaties # 117 117 43 43 43  

2016 Projecten # 17 17 6 6 6  

Beurzen  4.030.075 1.272.643 1.272.643 1.227.389  

Deelnemers # 3.803 3.803 1.397 1.397 1.315  

Organisaties # 106 106 34 34 34  

2017 Projecten # 18 18 6 6 6  

Beurzen  4.882.928 1.396.276 1.396.271 1.355.426  

Deelnemers # 4.771 4.771 1.384 1.348 1.314  

Organisaties # 113 113 34 34 34  

2018 Projecten # 15 15 7 7 7  

Beurzen  4.158.447 1.460.724 1.460.724 1.329.266  

Deelnemers # 3.886 3.886 1.545 1.545 1.360  

Organisaties # 91 91 40 40 40  

2019 Projecten # 12 12 5 5   

Beurzen  3.353.226 1.554.593 1.554.593   

Deelnemers # 3.082 3.082 1.362 1.362   

Organisaties # 75 75 32 32   

2020 Projecten # 22 22 7 7   

Beurzen  6.256.172 1.646.708 1.646.708   

Deelnemers # 5.559 5.559 1.771 1.771   

Organisaties # 131 131 46 46   

KA202 – partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 15 15 1 1 1  

Beurzen  5.284.154 447.190 443.190 425.686  

Deelnemers # 3.676 3.676 400 400 332  

Organisaties # 134 134 4 4 4  

2015 Projecten # 21 21 2 2 2  

Beurzen  7.009.832 634.452 634.452 584.788  

Deelnemers # 5.324 5.324 314 314 168  

Organisaties # 158 158 8 8 8  

2016 Projecten # 7 7 2 2 2  

Beurzen  1.791.981 626.915 626.915 603.152  

Deelnemers # 1.663 1.663 626 626 601  

Organisaties # 47 47 11 11 11  

2017 Projecten # 7 7 3 3 3  

Beurzen  2.372.804 822.355 822.355 743.864  

Deelnemers # 1.483 1.483 675 675 445  

Organisaties # 39 39 15 15 15  

2018 Projecten # 13 13 3 3 3  

Beurzen  4.808.958 1.127.614 1.127.614 1.057.677  

Deelnemers # 3.982 3.982 943 943 970  

Organisaties # 106 106 33 33 33  

2019 Projecten # 13 13 7 7   

Beurzen  4.166.584 2.103.168 2.097.880   

Deelnemers # 3.208 3.208 1.857 1.849   

Organisaties # 93 93 53 53   

2020 Projecten # 20 20 5 5   

Beurzen  7.373.863 1.731.546 1.731.546   

Deelnemers # 5.301 5.301 1.257 1.257   

Organisaties # 104 104 23 23   

KA203 – partnerschappen in hoger onderwijs



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 14 14 4 4 4  

Beurzen  2.561.783 767.387 767.387 749.035  

Deelnemers # 2.775 2.775 702 702 513  

Organisaties # 74 74 24 24 24  

2015 Projecten # 18 18 2 2 2  

Beurzen  4.166.507 573.456 573.456 573.456  

Deelnemers # 4.239 4.239 685 685 656  

Organisaties # 112 112 16 16 16  

2016 Projecten # 12 12 4 4 4  

Beurzen  2.664.936 859.508 859.328 840.732  

Deelnemers # 2.259 2.259 640 815 581  

Organisaties # 66 66 25 25 25  

2017 Projecten # 15 15 6 6 6  

Beurzen  3.292.258 1.136.421 1.136.406 1.092.541  

Deelnemers # 3.805 3.805 1.758 1.538 1.507  

Organisaties # 89 89 32 32 32  

2018 Projecten # 8 8 3 3 2  

Beurzen  1.978.665 758.603 758.603 518.910  

Deelnemers # 1.330 1.330 593 593 317  

Organisaties # 44 44 18 18 12  

2019 Projecten # 9 9 4 4 1  

Beurzen  2.187.891 767.945 767.945 230.823  

Deelnemers # 1.624 1.624 690 690 172  

Organisaties # 53 53 24 24 7  

2020 Projecten # 24 24 8 8   

Beurzen  5.686.419 1.804.415 1.804.415   

Deelnemers # 5.264 5.264 1.657 1.657   

Organisaties # 135 135 45 45   

KA204 – partnerschappen in volwasseneneducatie
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Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2020 Projecten # 30 30 7 7   

Beurzen  7.263.908 1.424.594 1.424.594   

Deelnemers # 5.700 5.700 1.374 1.374   

Organisaties # 181 181 41 41   

KA226 – partnerschappen rond het thema ‘Innovative practices in a digital era’

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2020 Projecten # 10 10 6 6   

Beurzen  1.892.053 976.959 976.959   

Deelnemers # 2.532 2.532 986 986   

Organisaties # 59 59 38 38   

KA227 – partnerschappen rond het thema ‘Skills development and inclusion  
through creativity and the arts’



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Aantallen per oproepjaar

Een project wordt als good practice beschouwd wanneer het bij de 

beoordeling van het eindrapport een totaalscore behaalt van 

minstens 80% of indien de externe expert (enkel bij KA2) uitdrukkelijk 

aangeeft dat het project een good practice is. In ‘onvolledige’ 

oproepjaren zijn nog niet alle eindrapporten verwerkt en dus is het 

aantal good practices nog niet definitief.

Je vindt de projecten op het Erasmus+ Project Results Platform (EPRP) 

via https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en. 

Soort en kernactie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eindtotaal

KA1 onvolledig onvolledig

KA101 - schoolonderwijs 11 13 12 14 15 5 70

KA102 - beroepsonderwijs en -opleiding 7 14 17 13 17 3 71

KA103 - hoger onderwijs 5 7 11 8 5 6 42

KA104 - volwasseneneducatie 5 8 5 3 9 5 1 36

KA107 - hoger onderwijs (partnerlanden) 9 3 10 3 25

KA116 - beroepsonderwijs en -opleiding (charter) 5 8 12 9 1 35

Totaal KA1 28 51 53 56 61 28 2 279

KA2 onvolledig onvolledig onvolledig

KA200 - domeinoverschrijdend 2 2

KA201 - schoolonderwijs 8 2 3 6 8 2 29

KA202 - beroepsonderwijs en -opleiding 3 2 4 2 2 13

KA203 - hoger onderwijs 1 1 1 3 6

KA204 - volwasseneneducatie 3 2 1 3 2 1 12

KA219 - partnerschappen tussen scholen 3 4 1 8

KA229 - partnerschappen voor schooluitwisseling 6 2 8

Totaal KA2 17 10 12 13 21 5 78

Eindtotaal 45 61 65 69 82 33 2 357

Bijlage 9
Good practices
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschikbaar 80.000 102.650 105.600 103.900 103.600 103.600 71.400 65.000

Aanvraag Toegekend aan 
projecten 87.400 114.400 105.600 100.000 83.870 99.500 68.800 65.000

Aantal 
gefinancierde 
aanvragen

20 21 21 21 21 20 7 21

Aantal 
mobiliteiten 
studie

130 149 157 174 132 119 138 57

Aantal 
mobiliteiten 
stage

44 47 60 133 146 98 124 53

Eindrapport Ingezet door 
projecten 49.200 57.010 54.350 54.110 44.050 42.970 52.940

Aantal 
mobiliteiten 
studie

109 130 112 100 76 66 89

Aantal 
mobiliteiten 
stage

20 44 52 43 43 41 95

Erasmus Belgica

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 2019 2020 2021

Beschikbaar 19.500 11.950 9.000 10.700 10.150 8.700 10.000 7.250

Toegekend aan projecten 17.800 11.950 9.000 10.050 8.850 8.700 6.550 7.250

Ingezet door projecten 10.150 9.400 8.050 5.450 4.200 5.650 2.400

(*) voor Erasmus Belgica en Intercommunautaire stages is in totaal 103.000 euro voorzien

Intercommunautaire stage voor leerkrachten in de geïntegreerde lerarenopleiding

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Beschikbaar Niet 
beschikbaar 102.400 102.400 85.000 86.690 70.000 60.000 47.750

Toegekend aan projecten 26.830 54.490 83.450 69.760 82.440 62.090 44.910 48.660

Ingezet door projecten Niet 
beschikbaar 49.740 72.876 61.784 72.650 31.754 750

(*) Buurklassen 2020 is overgezet naar 2021

Buurklassen

Bijlage 10
Vlaams Ministerieel Besluit ter 
cofinanciering van leermobiliteiten



Epos vzw
Missie en strategie

Epos is een vzw met als doelstelling het promoten en faciliteren van 

internationale samenwerking en mobiliteiten in onderwijs en vorming. 

De vzw huisvest verscheidene initiatieven, met name de uitvoering 

van Erasmus+ mobiliteitsprojecten, Erasmus+ strategische 

partnerschappen, het eTwinning platform, de EPALE community, 

Euroguidance, Europass en Vlaamse mobiliteitsinitiatieven.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en 

ondersteunen richting kwaliteitsvolle projecten die een toegevoegde 

waarde creëren in de individuele groei van deelnemers en de 

organisatorische evolutie, en afgestemd zijn op de huidige noden en 

vragen in onderwijs en vorming. 

Deze missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen:

1. Epos is een kennis- en informatiecentrum voor samenwerking, 

internationalisering en mobiliteiten in onderwijs en vorming;

2. Epos tracht meer organisaties aan te moedigen en te 

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van een 

geïntegreerde internationale strategie;

3. Epos tracht het aantal, de kwaliteit en de impact van mobiliteiten 

in onderwijs en vorming te verhogen;

4. Epos tracht meer projecten met een impact op het Vlaamse en 

Europese beleid te ondersteunen.

Epos voert de strategische doelstellingen uit door middel van 

Erasmus+, Europass, Euroguidance en Vlaamse projecten.

Bijlage 11
Meer weten over

EPOS VZW

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

+32 2 553 97 31

Epos vzw • Epos nationaal agentschap Erasmus+ • Erasmus Belgica  • 
Intercommunautaire uitwisseling • Buurklassen • Europees talenlabel • 
Europese dag van de talen

 info@epos-vlaanderen.be

 https://www.epos-vlaanderen.be

  @EPOSvzw

 @eposvzw

 @eposvzw

eTWINNING

 etwinning@epos-vlaanderen.be 

 https://www.etwinning.be

  @eTwinning_be

 @etwinning_be

 eTwinningvlaanderen

224

mailto:info%40epos-vlaanderen.be?subject=
https://www.epos-vlaanderen.be
mailto:etwinning%40epos-vlaanderen.be%20?subject=
https://www.etwinning.be
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EPALE

 karine.nicolay@epos-vlaanderen.be

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

  @EPALE_FL

 @EPALE.VLAANDEREN.BE 

EUROGUIDANCE

 joke.verlinden@epos-vlaanderen.be

 https://www.euroguidance-vlaanderen.be

  twitter.com/euroguidanceFL

  nl.pinterest.com/euroguidancefl

EUROPASS

 europass@vdab.be

 https://europass-vlaanderen.be

 www.facebook.com/EuropassVlaanderen

Mobiliteitstool   

https://europass-vlaanderen.be/maakjemobiliteit/

Europass-CV   

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

mailto:karine.nicolay%40epos-vlaanderen.be?subject=
https://epale.ec.europa.eu/nl
mailto:?subject=
https://www.euroguidance-vlaanderen.be
mailto:europass%40vdab.be?subject=
https://europass-vlaanderen.be
https://www.facebook.com/EuropassVlaanderen
https://europass-vlaanderen.be/maakjemobiliteit/
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv


Erasmus+

Verantwoordelijke uitgever
Jill Peiffer
Directeur Epos vzw

Opmaak
Petra Gillis
Werkgroep data-analyse

Epos vzw
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
info@epos-vlaanderen.be
https://www.epos-vlaanderen.be

©2022 Epos vzw
Met financiële steun van de Vlaamse overheid en de  
Europese Unie. De Europese Commissie aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor de informatie in deze publicatie.

mailto:info%40epos-vlaanderen.be?subject=
https://www.epos-vlaanderen.be

