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- woe. 13/10 - 14.00-14.30 uur

- vrij. 22/10 - 12.15-12.45 uur

- di. 26/10 - 17.00-17.30 uur

Verhelderende webinars

“eTwinning, een stapje verder”



“Event voor opleiders”

Toelichting internationaliseringsmogelijkheden

do. 21/10

namiddag

Online events



“eTwinning Annual Conference”

Medialiteracy & disinformation

do. 28 – za. 30/10

Online events



“eTwinning Awards”

Voorstelling bekroonde projecten
woe.10/11

namiddag

On site events



www.etwinning.be

Website

www.etwinning.be/vlaanderen/nl/nascholingen



EUROPASS



Eva Van de gaer

Europass coördinator

- EPOS -

Wendy Hannes

Europass medewerker

- VDAB -



Waarom Europass-Mobiliteit gebruiken?



Wat is Europass-Mobiliteit?

• Bewijs van ervaringen opgedaan 

tijdens een stage/opleiding/ 

nascholing in het buitenland

• Ondertekend door de zendende en 

ontvangende organisatie

• Documentatie van verworven 

competenties



Waarom Europass-Mobiliteit gebruiken?

• staat in je E+ aanvraag

• enig officieel Europees erkend document

• bewijs en documentatie van verworven competenties

• arbeidsmarktrelevantie (LL mobiliteit)

• professionalisering (LK mobiliteit)



Voor wie is Europass-Mobiliteit?

• Voor iedereen die een Europese ervaring (of in een andere 

taalgemeenschap binnen België) heeft opgedaan (leerlingen, 

cursisten, leerkrachten, …) en 

dat graag officieel wil vastleggen en documenteren

– stage

– studies

– opleiding

– vrijwilligerswerk

– samenwerking

– nascholing

– jobshadowing

– …



Hoe werkt het?

• STAP 1: zendende organisatie vraagt Europass-Mobiliteit aan 

via online tool europass-vlaanderen.be (ideaal aan begin project)

• STAP 2: zendende organisatie vult de Europass-Mobiliteit in 

(tezamen met de learning en/of staff mobility agreement)

• STAP 3: ontvangende organisatie checkt en ondertekent de 

Europass-Mobiliteit

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

https://europass-vlaanderen.be/update-nieuwe-europass-mobiliteitstool/


Hoe helpt Europass?

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

➢Training online tool

➢Training competenties omschrijven

• Bij het uitreiken van de Europass-Mobiliteit:

➢Uitreikingspakket aanvragen via online tool

➢Explainer video voor de leerlingen

https://youtu.be/jnHRj5ANtJw


Aanbod trainingen Europass 2021-2022

1) Start-to-Europass: deel 1 (een Europass-

Mobiliteit aanmaken)

30 november 2021 webinar

18 januari 2022 webinar

2) Start-to-Europass: deel 2 (competenties 

omschrijven)

25 januari 2022 webinar

22 maart 2022 webinar

3) Start-to-Europass: deel 1 + deel 2 22 februari 

2022

live

4) Gevorderden Europass 23 november 

2021

webinar

13 januari 

2022

webinar

10 februari webinar



Hoe inschrijven?

- Nieuwsbrief Epos

- Nieuwsbrief Europass

- Europass-Vlaanderen.be



Meer info?

• Facebook: Europass Vlaanderen 

• Algemene website: Europass-Vlaanderen.be

• Youtube kanaal: tutorials en video’s

• Contact:

– Europass@vdab.be

– Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be 02 553 95 91

– Helpdesk 02 506 04 48 (ma-do, 8-16u)

https://www.youtube.com/channel/UClX7d4OM1WqQXM_NZOJDqHQ
mailto:Europass@vdab.be
mailto:Eva.Vandegaer@epos-vlaanderen.be




• Informatie en peer learning rond

boeiende thema’s (o.a. methodieken uit

andere Europese lidstaten, werken met 

doelgroepen, online keuzebegeleiding)

• Europese uitwisseling voor

keuzeprofessionals

• Bijzondere aandacht voor Europese

projecten en projectsubsidies

AANBOD: 

Webinars, studiedagen, (gast)presentaties, 

thematische publicaties, conferenties, 

studiebezoeken, sociale media, 

nieuwsbrieven, websites

Volg de Europese dimensie in jouw vakgebied met Euroguidance



• Informatie over leermobiliteit voor

jouw doelgroep (o.a. mogelijkheden, 

financiering, meerwaarde)

• Individueel advies op maat

• Bijzondere aandacht voor Europese

mogelijkheden en subsidies

AANBOD: 

Webinars, studiedagen, 

(gast)presentaties, sociale media, 

websites met tools en info, advies op maat, 

nieuwsbrieven

Krijg meer inzicht in buitenlandkeuzes met Euroguidance

Euroguidance Webinars

‘Leren over grenzen heen’ 

24 + 26 november 2021



VOLG ONS !

Website : euroguidance-vlaanderen.be

Twitter: twitter.com/euroguidanceFL

Pinterest: pinterest.com/euroguidanceFL

Contacteer ons: 

Tel : 02/ 553 99 42

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

Schrijf je in op de nieuwsbrief: 

Ga naar euroguidance-vlaanderen.be

Homepage           Nieuws

http://www.euroguidance-vlaanderen.be/
http://www.twitter.com/euroguidanceFL
http://www.pinterest.com/euroguidanceFL
http://www.euroguidance-vlaanderen.be/


Wat is EPALE? Filmpje op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=riBXRAn4JWw&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=riBXRAn4JWw&t=25s


EPALE organiseert haar jaarlijkse internationale EPALE- conferentie op 12, 13, 18 en 19 oktober. 
Het thema van de conferentie is ‘Transitions: the role of adult learning in ensuring inclusive and 
sustainable change’.  

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

Mis zeker ook onze Nederlandstalige LIVE workshop op 12 oktober in de namiddag niet!

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference-2021
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-conferentie-met-live-workshop-vlaanderen


In Vlaanderen volgen we op 12 oktober samen de eerste dag van de online EPALE conferentie (Engels). 
In de namiddag organiseren we, samen met Lang Leven Leren een LIVE workshop Chances to Change 
(Nederlands) over TheoryU van MIT-professor en keynote speaker Otto Scharmer. 
Een boeiend blended programma! Van 9 tot 17 uur in VAC Leuven. Schrijf snel in! Beperkte plaatsen.

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-conferentie-met-live-workshop-vlaanderen

