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Erasmus+
No matter what!
Uit Erasmus+ kan je heel veel halen. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
mensen die deelnemen aan het programma en voor de organisaties die 
aan “internationalisering” doen. Maar ook de beleidsstelsels waarbinnen 
alle Erasmus+-activiteiten en -initiatieven plaatsvinden kunnen er de 
vruchten van plukken.

Dankzij Erasmus+ kunnen mensen van alle leeftijden kennis en ervaring 
opdoen in binnen- en buitenland. Zo kunnen ze hun sociale en inter-
culturele competenties verbeteren. Ze maken ook kennis met de Europese 
waarden die ons verbinden. Wie deelneemt aan Erasmus+ leert bovendien 
om met een open geest in het leven te staan en beter om te gaan met de 
diversiteit en complexiteit van een maatschappij die continu verandert.

En dat onze maatschappij continu verandert, hebben we in 2020 met  
een schok kunnen ervaren. Plots was alles anders; het normale leven lag 
helemaal stil. Deelnemen aan Erasmus+ kreeg een totaal andere invulling. 
Ondanks de omstandigheden bleven velen doorgaan. Met veel flexibiliteit, 
zin en doorzettingsvermogen slaagden ze erin om van hun mobiliteit iets 
moois te maken, ook al verliep lang niet alles zoals gepland. We kregen 
van de deelnemers best veel reacties. Iemand getuigde: “Om eerlijk te 
zijn, ikzelf had niet direct door hoe groot de impact van corona zou zijn.” 
Een ander zei: “De virtuele versnelling die er is moeten gebeuren, biedt nu 
extra internationale opportuniteiten en de groep deelnemers die je kan 
bereiken met internationalisering is hierdoor uitgebreid.” 

In dit jaarboek kan je nog veel meer getuigenissen lezen. Maar één ding 
staat als een paal boven water: ook in het memorabele jaar 2020 wisten 
de deelnemers dankzij Erasmus+ hun persoonlijke competenties te 
ontwikkelen en verrijken. Je leest hoe ze uit de talloze projecten energie 
en inspiratie putten, waarop ze nog jaren kunnen verder bouwen. Hoe ze 
internationale netwerken vormen waarmee ze structureel ervaringen 
blijven uitwisselen. Hoe Erasmus+ hen helpt om de kwaliteit van onder-
wijs en vorming te verbeteren, om op die manier weer nieuwe kansen te 
creëren voor de toekomst.

Graag wil ik iedereen bedanken die zijn schouders zet onder Erasmus+ en 
ertoe bijdraagt om zoveel mogelijk kansen te geven aan zoveel mogelijk 
mensen: mijn collega’s bij Epos die zich dagelijks engageren en het voor al 
die mensen mogelijk maken om nieuwe ervaringen op te doen; de talloze 
deelnemers die deze kans grijpen om te groeien op persoonlijk en professi-
oneel vlak; de onderwijsinstellingen en andere organisaties, die tijd inves-
teren in de meest uiteenlopende initiatieven en projecten; en uiteraard ook 
de Europese Unie die dit alles financieel mogelijk maakt, en er zo voor 
zorgt dat grenzen vervagen en mensen naar elkaar toe blijven groeien.

We wensen je veel leesplezier,

Jill Peiffer
Directeur Epos
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Epos vzw
Missie en strategie

Epos vzw stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalise-

ring en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos vzw staat in voor de 

uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma’s 

en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren. Dit 

houdt het Erasmus+-programma in dat loopt van 2014 tot 2020. 

Daarnaast beschikt Epos vzw over een aantal Vlaamse mobiliteits-

programma’s.

Epos wil huidige en potentiële klanten inspireren, gidsen en onder-

steunen naar kwaliteitsvolle projecten en internationalisering s-

initiatieven die een toegevoegde waarde creëren voor de individuele 

groei van deelnemers en de organisaties 

De missie werd vertaald in vier strategische doelstellingen voor de 

periode 2014-2020:

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 onder-

steunen 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.
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Erasmus+, Europese  
en Vlaamse initiatieven

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, 

opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Door middel van 

onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport tracht Erasmus+ een 

bijdrage te leveren aan de aanpak van sociaal-economische 

veranderingen, werkgelegenheid, sociale integratie en andere 

belangrijke uitdagingen waarmee Europa tot het einde van het 

decennium zal worden geconfronteerd1. 

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 eTwinning2 en EPALE3 in Vlaanderen:

De promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een

helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools;

c) als coördinatiecentrum voor Euroguidance4 en Europass5:

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 mobiliteit van lerenden en 

professionelen in onderwijs en opleiding en transnationale 

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.

1 Erasmus+ programmagids via
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_en

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

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

Europees Talenlabel en de Europese dag van de talen.

Aangezien onderwijs en vorming een gemeenschapsbevoegdheid is, 

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

Duitstalige Gemeenschap (Jugendbüro) een nationaal agentschap 

voor het luik onderwijs en opleiding in Erasmus+. 

JINT is het nationaal agentschap in Vlaanderen voor het programma-

onderdeel Jeugd onder Erasmus+. BIJ is de Franstalige tegenhanger 

van JINT. Jugendbüro 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 Erasmus+-programma 2014-2020, maar onder het nieuwe 

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 Vlaanderen6 verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van het luik Sport onder Erasmus+.

https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/
https://www.sport.vlaanderen/paginas/sport-en-europa/erasmus/
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Bestuursorganen van de vzw7

De raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw bestaan 

uit vertegenwoordigers van de stichtende leden van het departement 

Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, VDAB en Syntra 

Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft in 2018 beslist om Syntra Vlaanderen op 

te heffen en de activiteiten over te hevelen naar onder meer VDAB en 

het departement Werk en Sociale Economie. De overheveling werd in 

2020 gefinaliseerd en het departement Werk en Sociale Economie zal 

vanaf 2021 zetelen in de bestuursorganen in plaats van Syntra 

Vlaanderen.

De algemene vergadering werd uitgebreid met 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 

Commissie. De Nationale Autoriteit is waarnemend lid van de raad 

van bestuur 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 stichtende leden van de vzw.

7 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos/bestuur 
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De medewerkers8 

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

stichtende leden, met name het departement Onderwijs en Vorming, 

VDAB en Syntra Vlaanderen. De drie organisaties werken volgens de 

richtlijnen van het Vlaamse Personeelsstatuut (of VPS).

Per 31 december 2020 bestaat het Epos-team uit in totaal 33 

medewerkers, wat overeenkomt met 29,9 voltijdse equivalenten. 

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 twee 

medewerkers, en Europass en Euroguidance tot slot elk op één 

medewerker.

Daarnaast zijn er nog ondersteunende diensten voor de vzw: 

communicatie met drie medewerkers, financiën en secretariaat met vijf 

medewerkers, de ICT-medewerker, de stafmedewerker sociale inclusie, 

en stafmedewerker ter ondersteuning van de directeur en de vzw.

Drie medewerkers zijn verbonden aan VDAB en één medewerker  

aan Syntra Vlaanderen. De overige medewerkers vallen onder het 

Departement Onderwijs en Vorming. Van die laatste groep zijn vijf 

medewerkers gedetacheerde leerkrachten, en twee medewerkers 

hebben een GESCO-statuut. 

64% van de medewerkers zijn vrouwen en 36% zijn mannen.  

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

De Vlaamse regering heeft in 2018 beslist om Syntra Vlaanderen op 

te heffen en de activiteiten over te hevelen naar onder meer VDAB en 

het departement Werk en Sociale Economie. De overheveling werd in 

2020 gefinaliseerd en het personeelslid van Syntra Vlaanderen werd 

uiteindelijk toegewezen aan het departement Werk en Sociale 

Economie.
8 Actueel overzicht van de personeelsleden via 

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wie-is-wie
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2020 in een notendop

Epos steunt organisaties in hun internationa liseringsbeleid

3
Vlaamse programma’s 

maar niet uitgevoerd  
in  2020

6
Europese programma’s 
en initiatieven onder 
Erasmus+

388
Erasmus+-aanvragen  
voor KA1 en KA2

250
Gefinancierde  

Erasmus+-projecten  
voor KA1 en KA2

€ 38.962.020
Financiering voor  
KA1- en KA2-projecten 

26.164
Gefinancierde  
deel nemers  
in KA1 en KA2

706
Organisaties  
in KA1 en KA2

62 
Deelnemers aan 

transnationale 
samenwerking (TCA)

1.805
Deelnemers hebben de 

impact van Covid-19 
ondervonden op hun 

mobiliteit
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Covid-19 
maatregelen
Voorjaar 2020, iedereen werd wakker geschud door de snelheid 

waarmee het Covid-19-virus oprukt. Ontegensprekelijk had de 

Covid-19-crisis een grote impact op de leerlingen, studenten en 

personeelsleden die reeds op mobiliteit waren of er in 2020 (en 2021) 

nog één gepland hadden.

Het directoraat-generaal voor onderwijs van de Europese Commissie 

voorzag in een set richtlijnen om met deze overmachtssituatie om te 

gaan. Epos was voor de ondersteuning van zijn begunstigden af-

hankelijk van deze Europese instructies. Geleidelijk aan werden deze 

richtlijnen specifieker, stabieler en allesomvattend voor de situatie. 

De hoofdboodschap die Epos vanuit de Europese Commissie mee-

kreeg was om zo flexibel mogelijk met de Covid-situatie om te gaan. 

Er werden verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld dat 

situaties niet langer op individueel niveau aan de dossierbeheerder 

voorgelegd moesten worden, of dat contractperiodes makkelijker 

verlengd konden worden. Via een Covid-19-indicatie in de rapporte-

ringstool werd het bovendien mogelijk om mobiliteiten te onder-

breken, 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.

Epos trachtte steeds om zo actueel mogelijk te communiceren met 

de begunstigden over vernieuwde Europese instructies. Aanvankelijk 

waren dat heel wat communicaties op korte tijd, zowel via e-mail als 

via de website of de nieuwsbrief. Eens de richtlijnen vrij stabiel waren, 

organiseerde Epos webinars per domein en per kernactie om de 

begunstigden door de mogelijkheden bij overmacht te loodsen.

In de zomer van 2020 werden de richtlijnen en de mogelijkheid om 

blended of virtuele activiteiten aan te bieden bij overmacht door 

Covid-19 ook toegevoegd aan het contract van elke begunstigde.

In het najaar van 2020 organiseerde de Europese Commissie 

bovendien twee extra Covid-oproepen voor KA2, één in het kader van 

creativiteit en één in het kader van digitalisering. 
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Impact op mobiliteiten

De cijfers

De impact van de Covid-19-pandemie is duidelijk zichtbaar in de 

cijfers van 2020. Waar partnerschappen onder een aangepaste vorm 

de samenwerking konden verderzetten, was dat voor mobiliteiten 

vaak niet het geval. Zeker in het begin van de pandemie was het 

soms lastig schakelen naar een digitale variant. Voor bepaalde 

soorten mobiliteiten was dat zelfs onmogelijk, terwijl geleidelijk  

aan cursussen en dergelijke wel online konden worden opgenomen. 

Voor studenten in het hoger onderwijs bijvoorbeeld, kon dat zowel in 

het gastland als vanuit België. En alhoewel alle partijen hun best 

deden om nog iets van de mobiliteit te redden, blijkt uit de interviews 

met een aantal deelnemers dat niets boven een echte fysieke 

mobiliteit gaat.

De vergelijking tussen het aantal uitgevoerde mobiliteiten in 2019 

met die in 2020 toont hoe Covid-19 heel wat internationale 

aspiraties heeft uitgesteld en geannuleerd. Over alle domeinen heen 

in kernactie 1 is de mobiliteit gedaald met 48%. De verhouding 

tussen mannen en vrouwen blijft wel stabiel op respectievelijk 40% 

en 60%.

In schoolonderwijs zijn de mobiliteiten gedaald met 55%. Er zijn geen 

onderwijsopdrachten doorgegaan. Job shadowing en gestructureerde 

cursussen of opleidingsevenementen zijn allebei gehalveerd.

In beroepsonderwijs en -opleiding is de ravage zo mogelijk nog groter: 

er is een daling van 66% genoteerd ten opzichte van 2019. 

Eigenaardig genoeg ondervindt de mobiliteit door VET-lerenden in 

het kader van ErasmusPro, dat zijn mobiliteiten van 3 tot 12 maanden, 

geen hinder van Covid, en neemt het aantal deelnemers zelfs toe.

Mobiliteiten in het hoger onderwijs daalden met 45%, wanneer ze 

binnen de programmalanden worden uitgevoerd, en met 47% voor 

mobiliteiten met partnerlanden. De grootste daling situeert zich bij de 

personeelsmobiliteiten in beide gevallen.
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Met een daling van 72% van de mobiliteiten ondervindt volwassenen-

educatie de grootste negatieve impact van Covid-19. Onderwijs-

opdrachten zijn helemaal geschrapt en job shadowing is met 79% 

gedaald. Ongeveer een derde van de gestructureerde cursussen of 

opleidingsevenementen hebben wel kunnen plaatsvinden, al dan niet 

in digitale vorm.

De bevraging

De mobiliteitscijfers geven al aan wat voor impact Covid heeft gehad 

op de Erasmus+-deelnemers. Maar hoe hebben de project-

coördinatoren van mobiliteitsprojecten deze pandemie ervaren? Om 

dat te achterhalen, heeft Epos in oktober 2020 een vragenlijst 

bezorgd aan alle KA1- en KA229-coördinatoren (samenwerking 

tussen scholen), behalve hoger onderwijs. De vragen konden per 

domein verschillen in functie van het soort mobiliteiten die worden 

georganiseerd. 

De coördinatoren van mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs 

werden apart bevraagd omwille van de structuur en de organisatie in 

het hoger onderwijs. Er is vaak sprake van een apart international 

office dat uitsluitend bezig is met internationalisering van hun 

organisatie. Aan deze coördinatoren werden twee (aan het domein 

aangepaste) vragenlijsten bezorgd in november 2020: eentje voor 

samenwerking met programmalanden (KA103) en eentje voor 

samenwerking met partnerlanden (KA107).

Gelet op het beperkt aantal aangeschrevenen, die dan nog niet 

allemaal hebben geantwoord, moet er voorzichtig worden omge-

sprongen met de resultaten. Desalniettemin geven de antwoorden 

een duidelijke tendens weer. Bovendien was het op het moment van 

de bevraging vaak niet duidelijk hoe de organisatie van internationale 

activiteiten er de rest van het school- of academiejaar zou uitzien. 

 De bevraging bestond grosso modo uit drie grote delen:

• de ervaringen tijdens het school- of academiejaar 2019/2020 
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(vanaf maart);

• de planning en verwachtingen tijdens het school- of academiejaar 

2020/2021;

• ondersteuning bij het uitvoeren van het project in Covid-19-

omstandigheden.

Het spreekt voor zich dat de coördinatoren met heel wat vragen 

werden geconfronteerd, niet alleen of een mobiliteit nog kon 

doorgaan, maar ook hoe dit financieel ging worden afgehandeld, 

vooral dan van mobiliteiten die niet konden doorgaan maar waarvoor 

er wel al kosten waren gemaakt. 

Daar waren niet direct pasklare antwoorden voor: Epos moet 

handelen conform de Europese instructies en die lieten toch even op 

zich wachten. Net als de rest van de bevolking was het directoraat-

generaal voor onderwijs in snelheid gepakt door het virus. 

De volgende vraag was dan of de mobiliteit misschien tijdens het 

volgende school- of academiejaar kon doorgaan. Daar had de 

coördinator evenmin een antwoord op: alles hing af van de 

virustoestand in Vlaanderen en in het gastland, en van de beslissing 

van de betrokken instellingen. Zelfs als het virus onder controle was, 

kon een organisatie nog altijd weigeren om personeel of leerlingen uit 

te sturen of te ontvangen uit angst om een nieuwe broeihaard te 

creëren. Net als in het dagelijks leven, zorgde Covid-19 dus voor zeer 

veel onzekerheden, veel vragen maar weinig antwoorden.

Uit de bevraging bleek wel al dat de mobiliteiten in het eerste 

semester van 2020/2021 werden uitgesteld in afwachting van de 

evolutie van het virus in Europa. Organisaties wilden niet zomaar alle 

mobiliteiten afgelasten, maar namen een voorzichtige houding aan, 

en wilden de situatie per geval bekijken. Personeelsleden die eerder 

niet konden gaan, bleven geïnteresseerd om de mobiliteit uit te 

voeren. Hetzelfde gold voor de leerlingen, al was het daar 

organisatorisch moeilijker.

De reactie van de Europese Commissie kwam dan wel met de nodige 

vertraging, maar de meesten waren wel tevreden met de inspan-

ningen, zoals een FAQ voor deelnemers en voor organisaties, en een 
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extra oproep voor KA2. Hetzelfde geldt voor de Epos-richtlijnen die 

op de website werden gepubliceerd en waarover er webinars over 

“force majeure” werden georganiseerd.

In het hoger onderwijs wijken de cijfers een beetje af: studenten 

wiens mobiliteit werd onderbroken of geannuleerd, kregen vaker de 

gelegenheid om de mobiliteit geheel of gedeeltelijk digitaal uit te 

voeren. Volledige digitale sessies konden ook vanuit Vlaanderen 

worden opgezet. In geval van personeelsmobiliteiten kan de 

geannuleerde mobiliteit in een latere fase worden uitgevoerd. Er is bij 

personeel veel minder sprake van een digitaal alternatief. 

Ook over het uitvoeren van mobiliteiten in het eerste semester van 

2020/2021 wijkt het hoger onderwijs af: het merendeel van de 

organisaties was niet van plan om mobiliteiten tijdens het eerste 

semester meteen allemaal af te gelasten. Blended mobility, wat een 

combinatie is van een fysieke en digitale mobiliteit in het hoger 

onderwijs, werd door de grote meerderheid van organisaties 

verwelkomd.

Misschien komt het door de omvang van hogescholen en 

universiteiten, maar uit de cijfers blijkt dat Covid-19 de werklast 

aanzienlijk heeft verhoogd voor de coördinatoren hoger onderwijs: 

44% geeft aan dat het meer dan twee werkdagen per week heeft 

gekost. Enkel in schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding 

gaven respectievelijk 7% en 8% van de coördinatoren aan een extra 

werklast van meer dan twee werkdagen per week te torsen.
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Getuigenissen over Erasmussen in 
de Covid-19-pandemie

In gesprek met vier studenten hoger onderwijs

Het academiejaar 2020-2021 zal door iedereen onthouden worden  

als het academiejaar dat volledig beïnvloed werd door de corona-

pandemie. Toch hield de pandemie studenten niet tegen om een 

internationale mobiliteit te plannen, mits de nodige flexibiliteit. Wij 

gingen in gesprek met vier studenten van de Thomas More hoge school 

die de uitdaging aangingen en hun mobiliteit op een andere manier 

dan verwacht zagen plaatsvinden. Het interview vond plaats in april 

2020, de meeste studenten zaten toen middenin hun studie- of 

stageperiode.

Dolce Dupont zit in haar tweede jaar international business and 

trade. Dit semester volgt ze vanuit België virtueel les in Finland. “Ik 

ging normaal dit semester op uitwisseling naar Rusland, maar door de 

coronacrisis kregen wij geen studentenvisum voor elkaar. Ik ben heel 

blij dat ik uit andere opties heb mogen kiezen.”

Sievert Ceulemans is een laatstejaarsstudent bedrijfsmanagement 

- internationaal ondernemen. “Het is in onze opleiding verplicht om in 

het buitenland op stage te gaan, maar het was heel moeilijk om een 

goeie stage te vinden, weinig bedrijven hadden interesse door corona. 

Ik ben kunnen beginnen bij FIT, Flanders Investment and Trade,  

in Den Haag.”

Bastiaan Eeraerts zit in het derde jaar marketing. Hij volbracht een 

blended studiemobiliteit in Frankrijk. “Ik ben ter plekke gestart, maar 

omwille van de zeer strikte lockdown ben ik naar Vlaanderen terug-

gekeerd en heb ik de studie virtueel verdergezet. Dat was achteraf 

gezien geen slechte keuze.”

Ik hoopte om alsnog naar Nederland te 
kunnen gaan, en ik blijf optimistisch 
maar voorlopig zit ik nog in België.
Sievert Ceulemans
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Rie is een laatstejaarsstudente media en entertainment. Op het 

moment van het interview is ze na twee maanden virtuele les van 

thuis uit net aangekomen in Denemarken. “Momenteel ben ik hier ook 

online les aan het volgen.”

Optimistisch blijven en er het beste van maken

Dolce: Ik wist op basis van mijn eigen opzoekwerk al dat ik niet naar 

Rusland zou mogen gaan. Rusland liet al sinds de zomer geen mensen 

uit het buitenland toe. Ik had er me eigenlijk al bij neergelegd.

Rie: Je wist op voorhand al dat het door de coronasituatie moeilijk 

ging zijn om veel mensen te leren kennen, ik had ergens ook verwacht 

dat de kans bestond dat ik niet ging kunnen gaan. Maar ik ben altijd 

optimistisch gebleven en ik zit hier nu toch ook. Dus Sievert, ik ben 

blij dat je optimistisch blijft.

Sievert: Het begin was voor mij het moeilijkste, dan was ik wel wat 

prikkelbaar… 

Ik heb net een mail gekregen dat we  
volgende week naar de campus mogen 
gaan. Daar kijk ik heel erg naar uit.
Rie

Ik keek er enorm naar uit om mijn netwerk 
uit te breiden. Dat zijn nu allemaal  
gemiste kansen voor mij. Maar ik heb de 
situatie aanvaard en besloten er het 
beste van te maken. Het is wat het is.
Sievert Ceulemans

Ik ben superblij dat ik toch nog  
een online uitwisseling kan doen!
Dolce Dupont
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Ik ben er snel in gerold

Sievert: Ik heb me er al bij al wel goed bij kunnen neerleggen. Een 

groot deel hangt volgens mij ook af van waar je terecht komt. Ik ben 

zeer goed begeleid en kan in mijn team altijd bij iemand terecht, zelfs 

voor een gewone babbel. Dat ik me er zo goed bij heb kunnen neer-

leggen hangt denk ik samen met het feit dat ik de eerste week zo 

goed ondersteund ben.

Rie: De studenten in Denemarken moesten ook sowieso van thuis uit 

werken dus we werden wel goed ondersteund in die zaken. Ik denk dat 

ik het ook al gewoon was van het voorbije semester om van thuis uit 

te werken.

Bastiaan: Ik had het geluk dat ik het eerste deel naar Frankrijk kon 

gaan en de mensen er fysiek heb ontmoet. Dat was heel leuk. Ik zat er 

ook op een relatief kleine campus dus de begeleiding was echt heel 

persoonlijk en moest er iets zijn kon ik er altijd terecht. Nadien was 

het, zoals Rie ook zegt, gelijkend aan hoe het in het vorige semester 

bij Thomas More was.

Dolce: Omdat sommigen in andere tijdszones zitten was er op 

voorhand al afgesproken dat er sowieso geen live lessen zouden 

doorgaan. Wij hebben op voorhand wel een instructievideo gekregen 

over hoe hun website werkt. Door die video was de nieuwe omgeving 

snel duidelijk en als we met vragen zaten kregen we ook heel snel 

antwoord op e-mails. Ik ben er heel snel ingerold.

Medestudenten leren kennen aan de hand van groepswerken

Dolce: Wij hebben een paar groepswerken. Eerst mochten we zelf een 

partner kiezen en had ik iemand gekozen die ik al kende vanuit België. 

Ondertussen duiden docenten zelf groepen aan en heb ik groepswerk 

met twee andere medestudenten.

Ik heb mijn groepsgenoten nu al twee keer 
online gezien. Dat is leuk omdat zij wel in 
Finland zitten, zo heb ik toch een beetje 
het gevoel van een uitwisseling gehad.
Dolce Dupont
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Bastiaan: Bij ons was het tof dat we echt naar de les mochten gaan 

in de periode dat ik er was. Er waren wel enkele maatregelen waar-

door je in een vast lokaal zat, met een vaste groep, met voldoende 

ruimte en mondmaskers, maar het was wel mogelijk om nieuwe 

mensen te leren kennen. Je kon ook nog met de mede studenten op 

café gaan en zo, dus dat was plezant. Het toffe is dat je die mensen 

nu ook nog wel af en toe hoort. Dat voordeel heb ik wel gehad dat ik 

eerst naar daar ben gegaan en daar echt de mensen heb kunnen 

ontmoeten en ik pas erna terug naar huis ben gekomen.

Rie: Zoals bij Dolce heb ik bijna enkel groepswerk. Toen ik aankwam in 

Denemarken heb ik met iemand uit mijn eerste groepje afgesproken 

en heeft zij mij hier rondgeleid. Voor een andere taak moesten wij 

iemand gaan interviewen en heb ik zo mijn groepsleden in het echt 

leren kennen. Ik kijk vooral heel hard uit naar maandag, wanneer ik 

iedereen in het echt ga kunnen zien.

Dolce: Een vriendin van mij is effectief in Helsinki op dezelfde school 

haar uitwisseling aan het doen. Ik was van plan om een citytrip te 

doen naar Helsinki, zij zou mij dan een rondleiding geven. Op die 

manier kon ik de docenten en studenten van daar eens zien. Maar dat 

mag nog steeds niet volgens de coronarichtlijnen.

Sievert: Ik heb eigenlijk maar vier rechtstreekse collega’s. Eén ervan is 

een zeer toegankelijke Nederlandse. Met een andere collega is het 

wat moeilijker om een digitale connectie te maken. Dat zijn dingen 

waar je echt geluk mee moet hebben. Nog zoiets waar ik geluk mee 

heb is onze structuur: elke werkdag begint met een halfuur tot een 

uur overlegmoment met de collega’s, wat bijzonder aangenaam is. 

Andere uitdagingen

Bastiaan: Door de coronasituatie is de Erasmus anders verlopen, in al 

onze gevallen denk ik. Er wordt toch meer op afstand gedaan, ofwel 

online ofwel omdat je veel minder mensen kan of mag ontmoeten. 
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Rie: De onzekerheid of ik ging mogen vertrekken of niet, en het 

wachten op een antwoord daarover waren voor mij de grootste 

uitdagingen. Het was ook maar een week voor ik initieel ging 

vertrekken naar Kopenhagen dat de grenzen er werden gesloten  

en ik niet mocht vertrekken.

Dolce: Ik heb slechts vijf vakken, die allemaal eind mei eindigen. 

Omdat ik geen fysieke lessen heb, moeten wij alleen maar taken 

maken, geen examens. Soms ervaar ik hierdoor wat weinig uitdaging, 

dat is jammer. Ook heb ik door de online lessen geen echt klasgevoel 

meer. Mijn klas in België was een hechte groep, dat ik dat nu niet 

meer heb, ervaar ik als een gemis. Onze klasgroep in Finland bestaat 

maar uit een vijftigtal studenten. De andere studenten uit mijn klas-

groep in België zitten wel bijna allemaal in het buitenland dus ook 

met hen is er veel contact weggevallen. 

Sievert: De infrastructuur en je omgeving spelen ook een belangrijke 

rol. Als ik op stage zou gaan, zou ik er een laptop krijgen om op te 

werken, misschien ook een tweede scherm. Dat zijn zaken die ik nu 

zelf voorzien heb. Maar ik ervaar nog nadelen, bijvoorbeeld doordat ik 

Onze Erasmus is anders verlopen, maar 
aan de andere kant ga je ook naar het 
buitenland om uit je comfortzone te 
stappen en is het dus ook aan jezelf om 
manieren te vinden om toch mensen te 
ontmoeten en contacten te leggen.
Bastiaan Eeraerts

Als ik effectief naar school was kunnen 
gaan, hadden wij waarschijnlijk ook een 
mooie klasgroep kunnen vormen, dat mis 
ik heel erg.
Dolce Dupont
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niet op een beveiligd netwerk zit en daarom geen toegang heb tot  

de directe applicaties van het bedrijf, doe ik alles nu via internet-

browsers. En ik kan je verzekeren: dat is niet altijd gemakkelijk. Ook  

je omgeving is belangrijk. Als je op verplaatsing bent, dan is er een 

omgeving voor jou voorzien, maar ik kan me voorstellen dat er veel 

mensen zijn die het nu moeilijk hebben om een goede, degelijke 

werkplek te vinden. Ik denk dat dit voor veel mensen een grote 

uitdaging is geweest bij het stagelopen.

Twijfel over een Erasmusmobiliteit? Gewoon doen!

Bastiaan: Mijn advies voor studenten die nog twijfelen is “Gewoon 

doen!”. Ik heb het maar een maand meegemaakt, maar zelfs online 

vond ik het tof. Zeker als je ter plaatse kan gaan, eender waar, binnen 

of buiten Europa, ik denk dat je overal veel gaat bijleren en overal 

supertoffe mensen leert kennen. En er komt hoogstwaarschijnlijk wel 

wat stress bij kijken om de studiepunten in orde te brengen, maar dat 

is ongeveer het moeilijkste. 

Dat is ook een van de zaken waar ik nu 
het meeste mee geconfronteerd ben: ik 
spendeer letterlijk de hele dag op mijn 
kamer: ik slaap hier, ik leef hier, ik werk 
hier. Er wordt verwacht dat je alles hebt, 
terwijl je eigenlijk geluk moet hebben dat 
je die luxe, wat het eigenlijk is, hebt.
Sievert Ceulemans

Gewoon doen! De stap zetten en  
proberen zo veel mogelijk mensen  
te leren kennen en nieuwe dingen  
te ontdekken. Dat is het mooiste aan 
Erasmus, vind ik.
Bastiaan Eeraerts
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Rie: Ik sluit me aan bij wat Bastiaan zegt. Gewoon de sprong wagen 

en uit je comfortzone stappen. Je leert jezelf beter kennen en zo veel 

andere mensen. 

Bastiaan: Wat mij opgevallen is aan de mobiliteit… Je gaat eigenlijk 

naar het buitenland om nieuwe dingen bij te leren en je verwacht dat 

het op de schoolbanken is dat je nieuwe dingen zal bijleren, maar 

zoals Dolce en Rie al zeiden, de grootste uitdaging is nieuwe mensen 

leren kennen, vrienden maken, op jezelf leven… Het is een heel andere 

manier van leven. Hier thuis ken je alles, daar is alles eigenlijk nog te 

ontdekken: gaan zoeken in de winkel, Youtube-filmpjes kijken over 

hoe je de was ook alweer moet doen… Ik denk dat de uitdaging van 

Erasmus zich echt wel buiten de schoolbanken bevindt, in mijn 

opzicht toch.

 

Een Erasmusmobiliteit is echt een  
leerrijke ervaring, en zeker niet alleen  
op schoolvlak.
Rie
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Enkele impressies van studenten aan de Hogeschool 
West-Vlaanderen die hun Erasmusmobiliteit op een 
alternatieve manier zagen verlopen. 

Welke verwachtingen over je Erasmusmobiliteit heb je moeten 

bijstellen? 

• “Ik ben fysiek naar Nederland kunnen gaan maar ik was graag 

buiten Europa gegaan voor de ervaring. In Nederland heb ik ook  

niet veel kunnen ontdekken van het land en de cultuur wegens 

plaatselijke lockdown.” Reinert Schramme

• “Ik had verwacht dat dit de tofste periode uit mijn leven zou zijn, 

maar helaas heeft corona hier anders over beslist en ben ik 

vervroegd moeten terugkeren.” Emiel Vansteenbrugge 

• “Ik wou een superervaring op doen, once in a lifetime. Je krijgt die 

kans maar één keer en door vroeger terug te moeten keren is die 

kans wat vervaagd.” Michelle

Wat was de grootste uitdaging aan de manier waarop je alternatieve 

Erasmusmobiliteit heeft plaatsgevonden? 

• “In lockdown zijn in een stad waar je niemand kent dus ik kon ook 

met niemand eens in het park afspreken om te wandelen of zo.” 

Reinert Schramme

• “Ik vond het moeilijkste om terug naar België te moeten vertrekken 

na één maand.” Michelle

• “Dat het volledig online werd. Alles van sociale contacten die er 

normaal zijn vielen weg. Ook al mijn contact tijdens de stage verliep 

op het einde opeens volledig online, wat wel een extra moeilijkheid 

was omdat ze net heel erg stonden op samenwerking.” Larissa

Lagen er ook opportuniteiten in de alternatieve manier waarop je 

Erasmusmobiliteit heeft plaatsgevonden? 

• “Ja, ik heb me veel beter kunnen focussen op mijn projecten die ik 

moest doen waardoor het eindresultaat veel beter is geworden dan 

verwacht.” Reinert Schramme

• “Hierdoor kon ik mijn mobiliteit verderzetten vanuit België waardoor 

ik in mijn vrije tijd mij heb kunnen inzetten als crisisvrijwilliger via 

Rode Kruis Vlaanderen in een woonzorgcentrum. Dit gaf zeer veel 

voldoening om toch nog iets te kunnen betekenen voor de 

maatschappij.” Emiel Vansteenbrugge 
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Vermoed je in een post-coronatijd nog contact op te nemen met 

studiegenoten of collega’s die je tijdens je alternatieve 

Erasmusmobiliteit hebt leren kennen? 

• “Ik denk niet dat dit er nog van zal komen; er waren al een heel pak 

maatregelen waardoor veel contacten en nieuwe vrienden maken 

niet goed mogelijk was.” Emiel Vansteenbrugge 

• “Ik zal zeker nog contact opnemen met de studiegenoten die ik hier 

heb leren kennen. Ook met de andere internationale studenten.” 

Xena

• “Ja, ik heb nog steeds af en toe contact met een paar mensen die 

ik heb leren kennen. We zijn aan het wachten tot alles weer voorbij 

is zodat we nog een keer kunnen samenkomen.” Larissa

Wil je nog iets kwijt over je alternatieve Erasmusmobiliteit of richting 

studenten die nog twijfelen om deel te nemen aan een 

Erasmusmobiliteit?

• “Niet twijfelen! Als je een beetje goesting hebt in avontuur is dit 

echt de moeite om te doen!” Reinert Schramme 

• “Zeker doen! Een topervaring waar je maar één keer de kans voor 

krijgt.” Michelle

• “Ook al was het een alternatieve mobiliteit, ik heb er superhard van 

genoten. Ook met vele internationale studenten op hetzelfde kot. 

Dus we hadden wel de kans om samen te koken.” Xena

• “Als je twijfelt, gewoon doen! Het is sowieso een ervaring die je 

nooit meer vergeet, en al was het voor mij van kortere duur dan ik 

had gehoopt, ik heb toch veel bijgeleerd en veel nieuwe mensen 

leren kennen.” Larissa
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Zevende jaars op buitenlandse stage 

De Wijnpers is een provinciale school in Leuven. Wij gingen in gesprek 

met Lieve Annerel, sinds 1 maart 2020 halftijds verantwoordelijk voor 

de stages. “De Wijnpers is vrij uniek in de regio, wij bieden tuinbouw

opleidingen aan op beroeps- en technisch niveau, wij hebben 

opleidingen sanitair op beroepsniveau en dan hebben we ook een  

vrij grote kunstafdeling waar we toegepaste beeldende kunst en 

artistieke opleidingen aanbieden.” Sinds een aantal jaren zet de 

Wijnpers in op Erasmusstages. “De stages zijn vorig jaar gestart, met 

volle moed. Iedereen is gewoon vertrokken, ondanks de berichten. We 

hadden nooit gedacht dat het zo erg zou kunnen worden. Ook dit jaar 

zijn er leerlingen vertrokken, maar het ziet er nu wel beter uit in 

vergelijking met vorig jaar.”

“We hebben twee soorten Erasmusstages: korte en lange. De korte 

stages zijn twee weken en de lange een dikke drie maanden. De lange 

stages organiseren wij voor onze Se-n-Se-leerlingen (secundair na 

secundair) en daarin hebben we agro- en groenbeheer, dus een 

richting binnen tuinbouw, en webdesign en vormgeving, een richting 

binnen het vervolg van KSO. Die lange stages zijn echt een meer-

waarde voor dat zevende jaar. De meeste kiezen voor dat zevende 

jaar omdat ze dan een half jaar les hebben en een half jaar op stage 

kunnen gaan.”

Je bent verantwoordelijk voor stages sinds 1 maart 2020, net voor de 

coronabom barstte, waren jullie leerlingen dan al op stage?

Ja, iedereen is eigenlijk vrij gemakkelijk vertrokken. Niemand had 

toen ook gedacht dat het hier in lockdown zou gaan, voor zo ver we 

dat woord toen al kenden. En dan begon het he, de tweede week van 

maart, ouders begonnen mij te bellen, ik belde naar ouders met de 

vraag of hun zoon/dochter mocht blijven. Sommigen wilden gewoon 

niet naar huis komen. Er was een jongen in Berlijn, die wou absoluut 

niet naar huis komen; dus we lieten er het weekend overgaan, maar 

de berichten werden alleen maar erger. Ik heb dan zondag terug-

gebeld naar die mama met de vraag of hij ook niet beter naar huis 

zou komen en dan hebben we rap nog een trein geboekt zodat die 

met de trein van Berlijn naar huis kon komen. 
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Alle vijf de leerlingen van grafische vormgeving zijn naar huis 

gekomen: één uit Berlijn, twee uit Spanje, met een superdure vlucht 

want er waren bijna geen vluchten meer, en dan de twee jongens uit 

Parijs die met de trein naar huis gekomen zijn. 

Eén jongen die in Italië was voor tuinbouw, is ook naar huis gekomen. 

Met de allerlaatste vlucht van Italië naar huis. Dan hadden we nog 

drie leerlingen tuinbouw in Estland, twee op een eiland en eentje in 

een school. Die laatste moest ook vertrekken op die school. Maar die 

wou niet naar huis komen, ook de ouders vonden dat die niet naar 

huis moest komen dus dan hebben ze er vanuit die school voor 

gezorgd dat hij nog net met de laatste boot naar dat eiland kon gaan 

zodat hij met die twee andere jongens de stage kon afwerken. Zij zijn 

gebleven tot het allerlaatste moment, want er waren toen ook geen 

vluchten meer. Op het moment dat het luchtruim terug open was, 

was hun stage ook ten einde en zijn zij eigenlijk met de eerste vlucht 

teruggekomen. Dat was ook niet zo simpel, ik had al een vlucht 

geboekt, maar die is dan op het laatste nippertje geannuleerd, dus 

dan hebben we opnieuw een vlucht moeten zoeken. Maar dat 

weekend in maart, dat was echt de hel gewoon. Die waren allemaal 

begin maart vertrokken en dan twee weken later zijn alle kunst-

leerlingen en één tuinbouwleerling terug naar huis gekomen. 

Een volgende stap was waarschijnlijk de puzzel maken over hoe 

leerlingen hun stage konden afwerken?

Dat is eigenlijk vrij vlot gegaan. De leerlingen van grafisch ontwerp 

werken sowieso al veel met de computer. Die konden thuis eigenlijk 

verder ontwerpen, dus die hebben gewoon voortgedaan met de stage. 

Uiteraard is er hier en daar wel een moeilijkheid, de jongen die uit 

Berlijn teruggekomen is, die had hier bijvoorbeeld geen computer die 

krachtig genoeg was. Dan hebben we vanuit de school wel een 

computer voorzien zodat hij zijn stage verder kon doen. En de jongen 

uit de tuinbouwopleiding die van Italië terugkwam die heeft dan 

gewoon een binnenlandse stageplaats gekregen. Dat kan niet virtueel 

he, tuinontwerp.

Als je achteraf met de stagiairs terugblikt, hoe hebben zij dat 

ervaren volgens jou?

Voor die jongens van Parijs was dat geen stress, dat was gewoon een 
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hele grote teleurstelling. Die hadden inkopen gedaan voor ik-weet-

niet-hoeveel dagen, die frigo was vol en die moesten daar ineens 

holderdebolder alles achterlaten. Zij waren enorm ontgoocheld. 

De meisjes van Spanje waren blij dat ze terug waren want die waren 

vooral bang. Zij waren dus blij dat ze nog een vlucht hadden.

Die jongen uit Berlijn heeft heel lang nog gedacht dat hij zou kunnen 

teruggaan, dat appartement is ook heel lang blijven staan, die spullen 

zijn ook blijven staan. Het was heel moeilijk om uitgelegd te krijgen 

dat hij terug naar huis moest komen. 

Hoe liep het contact met de partners in het buitenland?

De leerlingen hadden de opdracht gekregen om mij altijd in kopie te 

zetten bij e-mails. Zo kon ik eigenlijk alles perfect volgen, die 

communicatie verliep wel vlot. Maar ik vind dat zeker geen aanrader, 

zo’n online stage, absoluut niet, maar het ging. Het is niet hetzelfde 

he, op gebied van taal, integratie, cultuur… is dat niets, het is geen 

Spanje meer als je hier zit he. 

Voor die jongens van Parijs was dat geen 
stress, dat was gewoon een hele grote 
teleurstelling. Die hadden inkopen  
gedaan voor ik-weet-niet-hoeveel  
dagen, die frigo was vol en die moesten 
daar ineens holderdebolder alles achter-
laten. Zij waren enorm ontgoocheld.

Ik vind dat zeker geen aanrader,  
zo’n online stage, absoluut niet,  
maar het ging.
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In 2021 hebben jullie ook stages georganiseerd. Waren leerlingen even 

enthousiast om hieraan deel te nemen of verliep dat toch anders?

De doelstelling in september was om de lange stages sowieso te 

laten doorgaan. Met een beslissing over de korte stages hebben we 

nog heel lang afgewacht. Je ziet op onze school ook een heel groot 

verschil tussen ouders en leerlingen van tuinbouw en ouders en 

leerlingen van kunst. Ik heb daar in oktober, november dan opnieuw 

mee gebeld en een bevraging gedaan of de zoon/dochter mee mocht 

op de korte buitenlandse stages en dan zag je een groot verschil 

tussen beide opleidingen. Uiteindelijk zijn enkel de jongens van 

tuinbouw twee weken naar Estland geweest. Het enige wat er toen 

moeilijker was, waren al die testen. Twee om naar Estland te gaan en 

dan nog een week in quarantaine bij terugkomst. De kunstleerlingen 

zijn niet op korte buitenlandse stage gegaan, dat zagen de ouders 

totaal niet zitten. 

We hebben een beetje hetzelfde verhaal voor de lange stages, maar 

daar is het nog anders omdat de leerlingen vrij zijn om te kiezen 

tussen binnen- of buitenland. Normaal gingen de leerlingen van de 

kunst alle vier naar het buitenland; uiteindelijk is er één jongen niet 

meer meegegaan, dat was wel jammer. 

Hoe stellen de leerlingen die momenteel op buitenlandse stage zijn het? 

Zijn er bijvoorbeeld coronarestricties om rekening mee te houden?

De twee jongens in Bourgondië hebben heel lang de avondklok om 18 

uur gehad, maar die zitten in een piepklein dorp dus hebben daar 

eigenlijk niet zo veel last van gehad. Er is dan natuurlijk wel niets te 

doen, maar dat vinden ze niet zo erg. Die werken heel de dag en 

komen dan terug naar hun appartement. Ze wonen daar samen met 

andere mensen op dat domein waar ze dan samen mee eten en 

koken, ze zijn daar content. 

Ik had op voorhand ook aan de leerlingen gevraagd, rekening 

houdende met corona, om één locatie te kiezen zodat ze steun 

hadden aan elkaar. Nu zitten er dus ook drie leerlingen in Barcelona 

op een ruim appartement. Zij hebben nog niet veel last gehad van 

restricties, zij mochten altijd met zes buiten en konden zich ook altijd 

over heel Catalonië verplaatsen. De cijfers zijn er ook altijd lager 

geweest dan bij ons. 
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Dus het is een goede keuze geweest om de stages te laten doorgaan. 

Ja, de eerste weken was ik wel heel bezorgd, stel dat het terug zou 

verergeren en de stages opnieuw onderbroken moesten worden… 

Maar we zijn er nu bijna, 11 juni komen ze terug. Het geeft toch meer 

stress hoor. Ook de heenvlucht was bijvoorbeeld een pak duurder. Ik 

heb ook maar een enkele reis geboekt, want je wist maar nooit. De 

terugvlucht die ik onlangs boekte is ondertussen alweer een derde 

van de prijs. De coronatesten hebben we ook altijd betaald, maar dat 

zijn wel echt altijd happen uit het budget.

Als je terugdenkt aan meer dan een jaar stages organiseren in 

coronatijden, wat waren zo de muren die je bent tegengekomen?

De muur is vooral dat iedereen heel afwachtend was. Niemand zat 

eigenlijk te wachten op stagiairs; dat heeft wel wat voeten in de 

aarde gehad. Op een bepaald ogenblik waren we dan van plan om ze 

naar Londen te laten gaan, maar dat hebben we dan, onder andere 

met die Britse variant, terug afgeblazen. De Britse partners vroegen 

ook of de leerlingen niet tegen mei of juni konden komen, maar dat 

paste niet in ons schooljaar. Ook voor het binnenland he, heel veel 

bedrijven die afwachtend waren. 

Wil jij graag nog iets kwijt? 

De studenten van Bourgondië heb ik samen met een collega bezocht. 

En los van die stages, die twee jongens van tuinbouw, komen uit een 

beroepsopleiding en hun Frans is dus eigenlijk niet zo denderend, maar 

die trekken hun plan. Die kunnen zich verstaanbaar maken en doen dat 

daar goed. En als je drie maanden op een wijnbouwbedrijf mag gaan 

helpen in Frankrijk, dat is niet slechter dan hier he. Ik zeg het, in het 

begin had ik wel wat stress maar nu ben ik meer om mijn gemak. 

Bedankt om je verhaal met ons te delen, Lieve!

Ik vind het echt fantastisch dat dit  
bestaat. Ik ben blij dat ze weg zijn,  
dat ze het gedurfd hebben en gewoon 
gegaan zijn! 
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Semester I virtueel in Canada,  
semester II fysiek in IJsland

Pieter Mariën is laatstejaarsstudent sport en bewegen aan de Thomas 

More Hogeschool, campus Turnhout. Op het moment van het inter-

view was Pieter op fysieke mobiliteit in IJsland. 

 

Wat waren je internationaliseringsplannen, Pieter?

Het plan was om naar Canada te trekken van augustus tot december 

2020. Door corona is die fysieke mobiliteit geannuleerd, maar kreeg ik 

de optie om virtueel op Erasmus te gaan. Dat leek me toen leuker en 

beter dan geen internationale ervaring op te doen, dus ik besliste de 

uitdaging aan te gaan! Het kon alleen maar leerrijk zijn. 

Rond oktober kreeg ik de melding van de internationaal coördinator 

dat er in IJsland een vrije plek was om op mobiliteit te gaan in het 

tweede semester. Ik had totaal geen idee wat ik moest verwachten in 

IJsland, maar ik ben begin januari toch op fysieke mobiliteit 

vertrokken. Ik volg hier een studie, maar bepaalde vakken worden 

gelinkt aan mijn stage. Ik ben heel blij dat ze me dit nog aangeboden 

hebben. 

Normaal gezien had ik in het tweede semester mijn stage gedaan in 

Portugal. Maar in Portugal wouden ze pas in januari bevestiging geven 

of ik al dan niet zou mogen komen. Dit was te laat en werd dus 

weggeschoven.

Een virtuele mobiliteit leek me leuker en 
beter dan helemaal geen internationale 
ervaring op te doen, dus ik besliste de 
uitdaging aan te gaan! Het kon alleen 
maar leerrijk zijn.
Pieter Mariën (laatstejaarsstudent Thomas More Hogeschool)
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Een sprong in het diepe

Ik denk dat ik pas eind juni de melding kreeg dat de mobiliteit in 

Canada niet fysiek zou plaatsvinden. Canada had zelf beslist dat ze 

enkel online lessen zouden geven, zowel voor de uitwisselings-

studenten als voor de Canadese studenten zelf. Ik had tot midden juli 

om er effectief op in te tekenen. Wat er net van mij verwacht werd, 

dat wist ik eigenlijk pas in de welkomstweek. Ik wist wel welke vakken 

ik ging opnemen, maar op hoe dat dat effectief plaats zou vinden, 

kreeg ik pas midden augustus zicht. 

Ik was enorm verrast over de communicatie, ze hadden er een 

internationaal team van drie fulltime mensen. Als ik overdag een mail 

stuurde, dan kreeg ik dezelfde dag nog een antwoord. Dat verliep 

echt heel vlot.

 

Inzetten op break-out rooms en groepswerk

De stad heb ik niet echt kunnen ervaren tijdens mijn virtuele 

mobiliteit. Er waren wel enkele virtuele tours die ze ons in de 

welkomstweek toonden, maar dan was het vooral jammer dat je er 

zelf niet naartoe kon gaan. Het contact met de medestudenten, daar 

hamerden de docenten wel op. Dit deden ze door altijd in break-out 

rooms en in kleine groepjes te werken. Er werd ook minder ingezet op 

theoretische examens en meer op groepswerk. Omdat iedereen online 

les had was er ook gewoon veel online interactie. Dat had ik ook 

aangegeven, moest ik als enige student online les volgen en de rest 

zit in het klaslokaal, ja dan was het gewoon puur de les volgen. Nee, 

dat zou niet hetzelfde geweest zijn. 

 

Er zijn een viertal personen waar ik geregeld contact mee had. Je 

stond vaak eerst door een groepswerk met elkaar in contact en 

daarna kan je wel blijven bellen en lachen, maar het is natuurlijk nooit 

hetzelfde als wanneer je elkaar eerst fysiek zou gezien hebben. 

 

Iedereen fysiek zien, het fysiek contact 
en na de les een babbeltje blijven doen, 
dat heb ik het meeste gemist.
Pieter Mariën (laatstejaarsstudent Thomas More Hogeschool)
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Iedereen fysiek zien, het fysiek contact en na de les een babbeltje 

blijven doen, heb ik het meeste gemist. Nu begon iedereen tien 

seconden voor het einde de les al te verlaten of de laptop af te 

sluiten. In België was ik het gewoon om na de les nog een beetje bij 

elkaar te hangen en een babbeltje te slaan of nog even met de 

docent te babbelen. Dat sociale aspect heb ik wel gemist. 

 

Meeting om 2 uur ‘s nachts

Hoewel ik les volgde aan de andere kant van de wereld, vielen de 

lessen voor mij redelijk goed: meestal ‘s avonds tussen 19 uur en 23 

uur. Soms was er een online meeting met de uitwisselingsstudenten 

bij elkaar, maar dat was dan om 2 uur ‘s nachts. Daar heb ik er maar 

enkele van meegedaan. 

Dat gaf mij ook de mogelijkheid om overdag nog wat als student te 

werken en de twee vakken die ik nog had aan Thomas More fysiek te 

volgen. Ik genoot daar wel van. Ik denk dat ik dan twee keer per week 

naar school moest, maar die twee dagen gaven me wel altijd veel 

energie.

 

Een beetje hemel op aarde 

De mobiliteit die ik momenteel in IJsland doe, verloopt veel beter dan 

gedacht. Toen ik wist dat ik naar IJsland kon komen had ik totaal 

geen idee hoe de coronasituatie hier was. Maar de strengste lock-

down die ik hier heb gehad is dat de restaurants om 22 uur sloten en 

we met tien mochten afspreken. Voor iedereen van België, Frankrijk, 

Duitsland… was dat toen een beetje hemel op aarde. 

 

Ik denk dat als er een toekomst zou zijn 
voor een virtuele mobiliteit, dat het  
interessant zou zijn om bijvoorbeeld  
eerst alle studenten in real live samen  
te brengen. Dat versterkt de band als je 
daarna online met elkaar contact hebt.
Pieter Mariën (laatstejaarsstudent Thomas More Hogeschool)
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Mijn medestudenten hebben hier een heel semester online les gehad, 

met af en toe, als de restricties verminderden, een mogelijkheid on 

campus, maar altijd op vrijwillige basis. Omdat ik sport studeer was 

het onmogelijk om bijvoorbeeld gymnastiek of zwemmen online te 

volgen dus wij hadden altijd fysiek les. Ik had dus de mogelijkheid om 

ook mijn IJslandse medestudenten te leren kennen. Dat verschil merk 

ik wel bij de andere Erasmusstudenten, die hebben nu totaal geen 

contact met IJslandse studenten, terwijl ik hier misschien wel vertrek 

met vijf goede contacten, vrienden zelfs. 

 

Beide waardevolle ervaringen

Ik vond de virtuele mobiliteit met Canada ook heel leerrijk. Al was het 

maar gewoon voor mijn Engels, je babbelt uiteindelijk wel vier uur per 

dag constant Engels. Dat stimuleerde me ook enorm, ook de 

gedachte dat je in contact bent met de andere kant van de wereld en 

andere visies, andere manieren van lesgeven. Ik denk dat ik daar wel 

veel van heb opgestoken. Ik had zeker niet het gevoel dat een online 

Erasmus een sleur werd, de motivatie bleef wel altijd. 

 

Het grote verschil met Canada is het sociale aspect dat ik hier in 

IJsland wel beleef. In Canada heb ik goede contacten, maar dat is 

toch eerder oppervlakkig. Voor we naar IJsland kwamen hadden we 

een Teamsmeeting met alle Erasmusstudenten die naar de Univer-

siteit van Reykjavik kwamen. Toen stelde er iemand voor om een 

Whatsappgroep op te richten. Dat was heel makkelijk, want zodra je 

quarantaine gedaan was kon je de eerste dagen sturen om iets te 

gaan drinken of een wandeling te maken en zo de mede-Erasmus-

studenten te leren kennen. Hier spreek je elke avond met elkaar af en 

leer je elkaar op een veel dieper niveau kennen. We hebben onder-

tussen ook al een trip gepland in augustus, dan komen ze naar België. 

Het is wel plezant dat je hier hechte vriendschappen aan overhoudt. 
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Niet twijfelen, gewoon doen! 

Een Erasmusavontuur, ik zou het gewoon doen. Uiteraard een beetje 

kijken wat je aanspreekt, nu zeker met corona. Maar ik zou het echt 

gewoon doen, niet twijfelen. 

Het klinkt misschien vreemd, maar door mijn mobiliteiten is corona 

voor mij niet echt een slechte periode geweest.

 

In Canada heb ik, na de virtuele mobili-
teit, goede contacten, maar dat is toch 
eerder oppervlakkig. Hier, in IJsland, 
spreek je elke avond met elkaar af en 
leer je elkaar op een veel dieper niveau 
kennen. Het is wel plezant dat je hier 
hechte vriendschappen aan overhoudt.
Pieter Mariën (laatstejaarsstudent Thomas More Hogeschool)
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Omschakelen van fysieke naar  
virtuele internationale dagen

Begin maart, een periode die voor de leden van het International 

Office van de Thomas More Hogeschool steevast in het teken staat 

van de organisatie van hun internationale dagen, verliep in 2020 en 

2021 anders dan normaal. Toen de pandemie opkwam stonden Inge 

Vervoort en Hannelore Vervoort van het International Office op 

slechts enkele dagen van de zestiende editie van hun internationale 

dagen. 

Hannelore is sinds februari 2020 aan slag bij het International Office 

van Thomas More. Daar is ze verantwoordelijk voor de uitgaande 

studentenmobiliteiten, onder andere het hele beurzenverhaal, en dat 

voor de studenten van Mechelen en Antwerpen. Hannelore hielp ook 

mee aan de organisatie van de virtuele internationale dagen in maart 

2021.

Inge werkt ondertussen al tien jaar voor Thomas More en is sinds 

twee jaar hoofd van het International Office. Eerder organiseerde ze 

al een vijftal edities van de internationale dagen mee. 

“Internationale dagen”, wat moet ik me daarbij voorstellen?

Inge: De internationale dagen passen in onze strategie rond het 

bouwen van strategische partnerschappen. Het is iets dat doorheen 

de jaren altijd groter is geworden. We hebben ondertussen een weg 

gevonden, en dat vind ik zelf wel een sterkte, waar we een combinatie 

maken van het samenwerken tussen de centrale diensten en de 

mensen die in de opleidingen veel met internationalisering bezig zijn. 

Als International Office trekken we een centraal netwerkgedeelte 

waar we ook toelaten dat collega’s over opleidingen heen elkaars 

partners leren kennen en nieuwe opportuniteiten ontdekken. Naast 

dat centraal netwerkgebeuren hebben veel opleidingen binnen 

Thomas More een opleidingspecifiek programma. Daarbij roostert de 

opleiding enkele gastlessen in voor de studenten, docenten en andere 

internationale gasten die aan een bepaalde opleiding gekoppeld zijn. 

Onze gasten hebben dat doorheen de jaren ook op die manier leren 

kennen: ze weten dat ze ingeschakeld kunnen worden als gastdocent 
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in een bepaalde opleiding en tegelijkertijd ook kunnen deelnemen aan 

netwerkmomenten. Het is dus een combinatie van de twee. 

En in maart 2020 stak corona de kop op…

Inge: Klopt. In 2020, toen de pandemie opkwam, stonden wij een vier tal 

dagen voor onze internationale dagen. Het annuleren van zo’n event 

omwille van de coronasituatie was toen nog een heel schokkende 

gebeurtenis. 

Ik had toen over de coronasituatie iets gesignaleerd aan het directie-

comité maar was me er nog niet van bewust welke beslissing zou 

volgen. Er werd toen beslist om voor het voorzichtigheidsprincipe te 

kiezen. We gelasten de boel af, waarbij we toen ook nog niet goed 

wisten wat de financiële consequenties zouden zijn, hoe lang het zou 

duren... en eigenlijk is dat allemaal wel goed geland. In de fysieke 

variant ontvangen wij altijd een 200-tal deelnemers die we vanuit 

het buitenland aantrekken. Deze deelnemers hadden allemaal al 

vliegtickets geboekt en een hotel gereserveerd, we moesten hen 

allemaal op de hoogte brengen van de annulatie. Naderhand is maar 

gebleken dat dat eigenlijk de juiste beslissing was.

Voor de editie van 2021 hadden we al vrij snel een interne bevraging 

gedaan of we zouden toewerken naar een fysieke editie, of we er 

onmiddellijk voor kozen om een virtuele editie te organiseren. De 

meningen waren toen zeker heel verdeeld, maar we hebben ervoor 

gekozen om een virtuele editie te organiseren en ondertussen hebben 

we daar toch heel wat positieve feedback op gekregen. Voor 2021 

was dit dus wel de goede keuze.

Hoe hebben jullie het dan aangepakt om een fysiek event om te 

bouwen tot een virtueel? 

Hannelore: Ik vind dat dat heel druppelsgewijs is verlopen. Je begint 

eraan en je denkt “Oei, wat moeten we eigenlijk doen, waar starten 

we?”.

Inge: We hadden de lat ook heel hoog gelegd he, Hannelore. In het 

voorafgaand overleg was gezegd “Als we ervoor kiezen om het 

virtueel te laten doorgaan, dan moet het wel heel professioneel zijn”.
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Hannelore: Dat klopt. We zijn er ook wel vrij vroeg aan begonnen 

vanuit het centrale International Office. Ik heb ook een training 

gevolgd voor het organiseren en vormgeven van online meetings. Dit 

was nog niet volledig wat we nodig hadden. Via een collega hoorde 

Inge over een platform dat we misschien konden gebruiken, waar we 

ons dan verder in verdiepten. Op die manier is dat altijd gegroeid. 

Vanaf het moment dat we het platform vonden, zijn we echt concreet 

kunnen beginnen nadenken over hoe we het effectief allemaal vorm 

zouden geven. Daar begint het volgens mij allemaal bij, bij het 

platform.

Het heeft hier en daar ook wel voor een stressmoment gezorgd. 

Ondanks het testen en de goede handleiding, heb je op een gegeven 

moment toch niet alles in de hand. Ik herinner me een ochtendsessie 

waarbij we enkele keren een “error” kregen en het platform gewoon 

weg was.

En hoe hebben jullie het virtuele event zelf ervaren? Ik hoor jullie 

spreken over netwerken als belangrijk onderdeel, dat verloopt 

virtueel minder evident, kan ik me voorstellen. 

Hannelore: Ik heb zelf niet zo veel kunnen deelnemen aan het 

netwerkgedeelte omdat we achter de schermen druk bezig waren. 

Inge heeft af en toe wel eens aangesloten in een groepje.

Over het algemeen hebben we echt wel goede reacties gekregen. Het 

fijne van het platform dat we gebruikten was dat we dat heel de 

week voor de gasten konden openstellen. Dus mensen konden eender 

wanneer, ook na de sessies die we organiseerden, op het platform 

gaan en elkaar daar ontmoeten. Daar konden ze bijvoorbeeld met hun 

eigen avatar een –toepasselijke – “bubbel” vormen met een andere 

avatar en op die manier samen in gesprek gaan.

Inge: We hadden wel afgesproken, ook al is het online, we proberen 

hetzelfde concept vast te houden: de combinatie van netwerken en 

gastlezingen in de opleidingen. Het klopt wat Hannelore zegt, wij 

hebben centraal een netwerkdag georganiseerd, maar dat platform is 

de hele week blijven openstaan. En zoals we anders ook dikwijls 

studenten inschakelen voor workshops hebben we dat nu op de 

middag gedaan, waar de gasten dan een ontspannend momentje 
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hadden. Natuurlijk was de middag voor sommige van onze gasten nog 

de ochtend, dus hebben we dat dan ook niet “lunch break” genoemd.

Met welke nieuwe uitdagingen werden jullie geconfronteerd bij het 

organiseren van een eerste virtuele editie?

Hannelore: Het gevaar bij iets online organiseren is dat mensen de 

informatie die je eerder hebt gestuurd, vergeten of verliezen. Je krijgt 

zoveel mails en info, zodanig dat sommigen de dag zelf eigenlijk niet 

weten waar ze moeten zijn of om hoe laat ze verwacht worden. Als de 

gasten hier daarentegen fysiek aanwezig zijn, pak je hen bij wijze van 

spreken letterlijk bij de hand en breng je hen naar waar ze moeten 

zijn. Iedereen is ook in dezelfde tijdszone. Nu was het dus wel wat 

puzzelen en kijken of het voor iedereen duidelijk en haalbaar was. 

Inge: Hannelore heeft ook een hele technical manual gemaakt voor 

de gasten, maar ook heel veel collega’s de digitale vaardigheden 

bijgebracht. Soms ook collega’s die heel erg last minute vaststelden 

dat er misschien beter een testje was georganiseerd, of echt 

paniekreacties net op voorhand waar wij dan probeerden om de 

inzichten bij te brengen, als we ze zelf al hadden. 

Ook niet vergeten vermelden dat we wel geprobeerd hebben om er 

een fysieke component aan te koppelen.

Hannelore: Ja, dat klopt. We hebben goodie boxes opgestuurd naar 

alle gasten met onder andere muismatten en chocolade. Ik heb het 

gevoel dat dat bij veel mensen toch is aangekomen, ook bij de verre 

partners.

Wat was de feedback van jullie (internationale) collega’s? Jullie 

zeiden daarnet al dat de reacties voornamelijk positief waren.

Inge: Daar is eigenlijk uitgekomen dat een mix van de twee niet slecht 

zou zijn. Moesten de collega’s en de gasten mogen kiezen dan 

verkiezen ze sowieso het fysieke, dat denk ik wel. Maar natuurlijk zijn 

er ook altijd partners die ofwel van verder weg komen, of die de tijd 

niet vinden, maar veelal ook partners van buiten Europa die omwille 

van financiële issues ook niet voor de fysieke vorm kunnen kiezen. 

Daarvan is er gezegd dat het eigenlijk makkelijk is om die misschien 

in een hybride vorm te proberen betrekken. 
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Nemen jullie uit deze ervaring zaken mee naar de toekomst? Zijn er 

naast het hybride luik nog zaken die jullie in volgende edities zullen 

meenemen?

Hannelore: Ik denk hierbij ook aan de vraag of de bedenkingen die we 

hadden om het niet te houden tot het eenmalig per jaar organiseren 

van de internationale dagen. We hebben nu over bepaalde topics 

gediscussieerd en genetwerkt en om elkaar dan pas binnen een jaar 

opnieuw te ontmoeten, dat is lang. Dus misschien kan er sneller 

opnieuw iets online georganiseerd worden. 

Inge: Dat was een duidelijke vraag he. Het is natuurlijk wel zo dat het 

misschien niet zo grootschalig moet zijn. We hebben eigenlijk ontdekt 

dat het ook kleinschaliger kan. Wat we zeker geleerd hebben is dat, 

als International Office, het op zoek gaan naar de goede praktijken 

van onze partners en dat delen met elkaar, zelfs al in de voorbereiding 

van dit event, ook al heel veel meerwaarde had. Wij hebben nu, als 

International Office, nog meer dan in andere omstandigheden, ook 

die inhoudelijke rol toebedeeld gekregen. Natuurlijk moesten we eerst 

wel weten of het om deugdelijke goede praktijken ging waardoor we 

vooraf intensiever met partners hebben overlegd. 

Als ik jullie globale verhaal hoor, was corona, en de afgelasting van 

de editie 2020, een grote domper, maar heb je van de alternatieve 

versie in 2021 wel veel geleerd en is het niet zo’n slechte ervaring 

geweest?

Inge: Ja, voor editie 2020 was het echt een grote domper. Want, je 

kan je inbeelden, alle uren die je erin gestoken hebt, alle bestellingen 

die je gedaan hebt, en dan om vijf voor twaalf wordt het geschrapt, 

moet je dat ook meedelen aan partners die er op dat moment totaal 

nog niet in mee zijn dat dergelijke maatregel nodig was. 

Ik denk dat we dat wel moeten  
vasthouden, het zoeken naar hoe we  
een slimme combinatie kunnen maken 
van de twee.
Inge Vervoort (International Office Thomas More)
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Hannelore: Dat is waar, ik had nooit gedacht dat we zoiets online 

zouden kunnen opzetten, maar voilà, het is toch gelukt. Ik kijk er wel 

naar uit om eens een fysieke versie mee te maken. 

Inge: Ja, ik denk dat als je collega’s laat kiezen, ze toch altijd kiezen 

voor de fysieke variant en ik geloof er ook in dat dat nog meer 

impact heeft. 

Je weet uiteindelijk niet, ook al geven mensen via de survey wel heel 

positieve feedback, of iemand bij wijze van spreken ondertussen zijn 

tanden aan het poetsen is of het eten aan het bereiden is. Je denkt 

wel dat je voor een groep aan het praten bent die ook aan het volgen 

is, maar je hebt daar totaal geen voeling mee.

En wat is het plan voor volgend jaar of wachten jullie daar nog even mee?

Inge: Ik hoop echt wel dat we terug naar de fysieke variant gaan, met 

misschien een beperkt gedeelte dat ook online georganiseerd wordt. 

Het eerste dat we altijd doen is de data prikken. In dat stadium zitten 

we nu. Als er geen conflicten zijn dan sturen we een save-the-date 

uit waarin we dan natuurlijk kleur moeten bekennen. Maar dat is 

gewoonlijk tegen einde juni, het zal dan nog steeds niet gemakkelijk 

zijn om de inschatting te maken.

Voor editie 2021 hebben we dan van de 
nood een deugd gemaakt, ik denk dat we 
het zo kunnen stellen. En we hebben er 
zelf ook veel uit geleerd.
Inge Vervoort (International Office Thomas More)

Ik had nooit gedacht dat we zoiets online 
zouden kunnen opzetten, maar voilà, het 
is toch gelukt. Ik kijk er wel naar uit om 
eens een fysieke versie mee te maken.
Hannelore Vervoort (International Office Thomas More)
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Het verhaal van een internationaal coördinator  
en het centrale International Office  
(Thomas More hogeschool)

Inge Vervoort is het hoofd van het International Office aan de 

Thomas More hogeschool, dat is de centrale dienst voor 

internationalisering. Zij bieden ondersteuning aan alle opleidingen en 

organiseren een aantal events rond internationalisering. 

Internationalisering zelf gebeurt vooral in de opleidingen, waar de 

internationaal coördinatoren aan zet zijn. “Met de internationaal 

coördinatoren werken wij als International Office nauw samen.”

Leen Van Tolhuysen is één van de vele internationale coördinatoren 

binnen de opleidingen. Leen werkt voor een deel van haar opdracht in 

twee opleidingen uit de media-afdeling van Thomas More Mechelen 

(namelijk Journalistiek/International Journalism en (International) 

Media en Entertainment Business). “De rol van een internationaal 

coördinator is complementair aan wat er vanuit het centrale Inter-

national Office wordt georganiseerd. Wij begeleiden de studenten in 

het hele proces: van de keuze voor een bepaald project, studie of 

stage, over het begeleiden en inhoudelijk samenstellen van de 

learning agreements, tot uiteindelijk de afhandeling van het dossier, 

het contact met de partnerscholen, netwerken uitbouwen enzoverder.”

Maart 2020, corona komt in beeld. Was het als International Office 

en internationaal coördinatoren onmiddellijk duidelijk wat de impact 

hiervan zou zijn?

Inge: Maart 2020 was in eerste instantie het moment dat studenten 

net, zonder zich enige zorgen te maken, vertrokken waren naar hun 

uitwisselingsbestemming. En om eerlijk te zijn, ikzelf had niet direct 

door hoe een grote impact dit zou hebben. Ik herinner me nog dat dit 

besproken werd met de directie en dat men eigenlijk wenste dat 

iedereen zou terugkomen. Om erger te vermijden. Men besefte dat het 

groot was en dat we eigenlijk nog niet goed wisten wat het allemaal 

nog ging brengen. We wouden de studenten ook voor zijn door hen te 

verplichten terug te komen, want – zoals later dan ook gebeurde –, 

wisten we niet of de grenzen zouden sluiten, of connecties beschik-

baar zouden blijven… en of studenten terug zouden geraken. Maar de 

studenten, omdat ze het ook nog niet beseften, hadden daar – 
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uiteraard – een eigen mening over. Het heeft eigenlijk toch meer 

impact gehad dan wat ik had zien aankomen. 

Leen: Ik denk dat dat op het niveau van de opleiding hetzelfde is. 

Eerst verwachtte je dat dat iets was van een aantal weken dat zou 

overwaaien, maar het werd al heel snel duidelijk dat dat niet zo was. 

De sterke samenwerking die wij centraal-decentraal hebben, was 

denk ik onze kracht. Zo kon er snel en eenduidig gecommuniceerd 

worden naar alle studenten en dat maakt ook wel dat je een 

draagvlak kon creëren en dat we toch een groot deel van onze 

studenten huiswaarts hebben kunnen doen keren voor dat er een 

echte lockdown was.  

Inge: Maar ook al hebben we die centrale boodschap uitgestuurd, niet 

alle studenten zijn teruggekeerd. Sommigen omdat ze een heel 

overtuigde mening hadden, ze wouden het virus bijvoorbeeld niet 

naar België brengen, of hadden thuis een kwetsbaar gezinslid dat ze 

niet in gevaar wouden brengen, en dat moesten we ook respecteren. 

Op basis van goeie argumenten hebben sommige studenten dus toch 

beslist om te blijven. 

In eerste instantie moest dus de oefening gemaakt worden wie er nog 

ter plaatse was en wie niet. Sommigen beseften, denk ik, ook te laat 

hoe dwingend onze boodschap wel was en hadden eigenlijk, letterlijk, 

het vliegtuig gemist; er waren op een bepaald moment gewoon geen 

vluchten meer terug. Ik herinner me levendig het Teamsgesprek met 

studenten die in Peru waren waar ik zei “Wij menen dit. Misschien lijkt 

het daar nog niet zo ernstig maar wij bedoelen echt, spring morgen op 

het vliegtuig en kom naar huis.” Zij hebben dat toen een beetje laten 

hangen en zijn niet meer terug geraakt. Nadien hadden ze daar wel 

een beetje spijt van. Zo’n situaties hebben we dus ook meegemaakt.

Om eerlijk te zijn, ikzelf had niet  
direct door hoe een grote impact  
dit zou hebben.
Inge Vervoort (International Office Thomas More)
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Leen: Het is op dat moment vaak ook geen gesprek tussen enkel het 

International Office en de student. Daar komt nog een partner-

organisatie bij, de ouders, en bij uitbreiding de familie die daar hun 

zegje over willen doen. Je bent dus ineens met een veel grotere groep 

aan het beslissen en meningen aan het delen over de impact van 

terugkeren of niet terugkeren. De communicatie was dus wel intens. 

We hebben veel ouders leren kennen in die periode. Het is ook een 

studentengroep, ook al was het voor een groot deel online, die ik 

beter ken dan een andere groep. Je moet op dat moment ook 

toelaten dat studenten niet in een nine to five-context moeten 

denken naar jou toe. Ik heb aan sommigen mijn privé gsm-nummer 

gegeven met het vertrouwen dat ze dit niet met de hele Thomas 

More-community zouden delen. Toen was dat nodig en de studenten 

zijn daar eigenlijk heel goed mee omgegaan.

Dan haal je alle studenten terug, ik kan me voorstellen dat er een 

nieuwe golf aan chaos komt eens de meesten thuis zijn, online 

starten, Learning Agreements aangepast moeten worden, 

alternatieven gezocht worden… Hoe hebben jullie dit ervaren?

Inge: Dat klopt, nadien was het van belang om te onderzoeken hoe de 

studievoortgang niet in het gedrang kwam, en op welke manier de 

studenten toch voor het buitenland aan de slag konden blijven. De 

ene partnerschool was ook direct aan zet om online lessen te 

faciliteren, de andere partnerschool deed gewoon de deur toe; online 

lessen waren er geen optie. We hebben toen een document gemaakt 

over hoe de studievoortgang gefaciliteerd kon worden. Voor stage- of 

studietrajecten die toch niet meer konden doorgaan is er ook heel 

veel creativiteit geweest bij de collega’s vind ik, rond alternatieve 

stageopdrachten en dat type van zaken die toch veel mogelijk 

Sommige studenten beseften ook te  
laat hoe dwingend onze boodschap wel 
was en hadden, letterlijk, het vliegtuig 
gemist. Er waren gewoon geen vluchten 
meer terug.
Inge Vervoort (International Office Thomas More)
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hebben gemaakt om te vermijden dat studenten te veel achterstand 

opliepen in hun traject.

Leen: Dat had natuurlijk ook wel een impact op je organisatie. Zeker 

in de stagecontext waarbij veel studenten terugkeerden en wij vaak 

de rol van coach, die je eigenlijk bij de externe stage-organisatie legt, 

op ons namen. Zo kon de samenwerking behouden blijven, de stage-

organisatie bleef de opdrachtgever en de studenten konden de 

opdrachten vanuit het werkveld blijven ontvangen. Dat is uiteindelijk 

toch een belangrijke factor in heel dat stageverhaal, dat het niet de 

zoveelste schoolopdracht is, maar dat je die ervaring vanuit het 

werkveld meekrijgt. Dat betekent natuurlijk wel dat je het docenten-

team plots op een andere manier, een extra manier moet inschakelen. 

Dat is die extra mile die iedereen is moeten gaan. Het is soms moeilijk 

zoeken geweest naar de beste manier, en intens qua communicatie, 

met alle actoren. Er zijn ook studenten geweest die het liever uitstel-

den en de kans kregen om zich uit te schrijven in het stageverhaal of 

studie-uitwisseling en het dit jaar of tijdens de zomer op een andere 

manier hebben afgewerkt. Zij mochten met een nieuw plan komen. 

Inge: Op dat vlak is het dan ook een goede zaak geweest dat het 

academiejaar verlengd is.

Leen: Er zijn ook studenten die uiteindelijk van september tot 

november op stage zijn gegaan. Stages zitten vaak in het afstudeer-

jaar dus het is wel belangrijk dat je dat niet op een te lange baan 

schuift, want studenten willen ook wel het werkveld instappen of een 

nieuwe studie aanvatten. 

Aan welke opportuniteiten denk je dan? 

Leen: Ik denk dat dat zich op meerdere vlakken situeert. Je hebt 

enerzijds het overleg met partners. Vroeger was het een uitzondering 

dat je dat online ging doen. Dan wachtte je op een congres of onze 

internationale week om elkaar te ontmoeten, nu was je verplicht om 

Het was wat zoek- en puzzelwerk, maar 
het heeft ook opportuniteiten gebracht.
Leen Van Tolhuyse (internationaal coördinator Thomas More Hogeschool)
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online te schakelen en dat maakte het draagvlak veel groter om op 

Teams een uurtje te overleggen. Er zijn een aantal partners die ik nu, 

het laatste half jaar, online weliswaar, heb leren kennen en al beter 

ken dan mensen die ik al enkele keren tijdens een conferentie heb 

gezien. Voor de internationale werkcontext waarin wij zitten, denk ik 

dat het moeten schakelen naar online, toch voor een stuk gaat 

blijven. Ik zie daar ook wel mogelijkheden in om bijvoorbeeld sneller 

partnerupdates te krijgen rond hun programma’s. 

Er zijn ook partners die het online lesgeven voor een deel gaan 

behouden. Het virtuele aanbod is dus ook een opportuniteit voor 

studenten die bijvoorbeeld niet in de mogelijkheid zijn om een 

volledig semester naar het buitenland te gaan om een internationale 

ervaring op te doen. 

Daarnaast hebben we ook van een aantal van onze partners de 

mogelijkheden gekregen om studenten te laten aansluiten bij slechts 

één of twee cursussen, heel specifieke cursussen die complementair 

zijn aan ons aanbod, via een short mobility project. Anderhalf jaar 

geleden was dat een droomscenario. 

Voor de internationale werkcontext 
waarin wij zitten, denk ik dat het moeten 
schakelen naar online, toch voor een stuk 
gaat blijven, ik zie daar ook wel mogelijk-
heden in.
Leen Van Tolhuyse (internationaal coördinator Thomas More Hogeschool)

De virtuele versnelling die er is moeten 
gebeuren, biedt nu dus ook extra inter-
nationale opportuniteiten en de groep 
studenten die je kan bereiken met inter-
nationalisering is hierdoor uitgebreid.
Leen Van Tolhuyse (internationaal coördinator Thomas More Hogeschool)
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Inge: Ook vanuit het International Office hebben wij nu best wel wat 

nauwere contacten met partners online. Het is gewoon veel 

natuurlijker en logischer dat je een Teams-meeting opzet, soms ook 

met een hele groep van internationale coördinatoren erbij zodat je 

heel efficiënt kunt afstemmen voor welke domeinen iets wel en voor 

welke iets niet relevant is en dat is eigenlijk wel heel fijn werken.

Ook, zeker in de eerste crisis, hebben we met de hogescholen 

samengewerkt in de communicatie met de ambassades. Die konden 

een hele grote rol spelen om studenten in veiligheid te brengen. 

Jullie zijn in de crisis eigenlijk met veel verschillende partners, zelfs 

hoger onderwijsinstellingen in eigen land, gedwongen misschien, maar 

toch op een heel goede manier efficiënt aan de slag kunnen gaan? 

Inge: Ja, het is zeker niet allemaal kommer en kwel geweest.

Leen: Er zijn ook een aantal zaken ingeburgerd geraakt die we graag 

willen behouden. Om een heel praktisch voorbeeld te geven. Wij 

interviewen al onze kandidaat inkomende studenten nu online 

voordat ze aankomen. Vroeger was dat iets dat je deed tijdens de 

verwelkomingsdagen, nu trekken we dat naar voren. Ook gaan we nu 

een presentatie doen ten aanzien van een hele grote groep studenten 

van een partnerschool die nog in de oriëntatiefase zitten. Er is ook 

videomateriaal ontwikkeld dat veel makkelijker gedeeld kan worden. 

Dat zijn wel zaken die ook een aantal aspecten van de job verge-

makkelijken of die studenten kunnen ondersteunen in hun mobiliteit. 

Inge: Ook in het International Office hebben we vooraf een extra 

webinar georganiseerd. Waar we tijdens de verwelkomingsdagen 

Er zijn ook een aantal zaken ingeburgerd 
geraakt die we graag willen behouden. 
Dat zijn zaken die ook een aantal  
aspecten van de job vergemakkelijken  
of die studenten kunnen ondersteunen  
in hun mobiliteit.
Leen Van Tolhuyse (internationaal coördinator Thomas More Hogeschool)
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normaal gezien het eerste contact hebben, hebben we een webinar 

gepland om de inkomende studenten eigenlijk al lang op voorhand 

wegwijs te maken en ze gerust te stellen dat als ze beslissen om naar 

hier te komen, ze er niet alleen voor zullen staan. Ook dat is een blijver 

volgens mij. 

Hoe hebben de Erasmusstudenten de situatie ervaren, volgens jullie?

Leen: De groep die in maart 2020 een maandje ter plaatse was, zei “Ik 

ben enerzijds blij dat ik nog net een aantal van de internationale 

studenten heb kunnen leren kennen op de campus, anderzijds 

kwamen we net op het moment dat het vrienden werden” en plots zat 

iedereen dan terug in zijn eigen kot en valt dat sociale gegeven weg. 

De studenten hadden zich daar totaal niet aan verwacht of op 

kunnen voorbereiden, dus die hebben heel snel moeten schakelen en 

een andere mindset aannemen: terug naar huis, lessen online volgen… 

Terwijl de groep die in september 2020 vertrokken is, die wisten meer 

in welke context ze mogelijk terechtkwamen en de verwachtingen bij 

aanvang van die mobiliteit waren helemaal anders. Maar dat online 

gegeven vervangt het Erasmusgevoel toch niet helemaal. En dat merk 

je ook wel aan een groep studenten die aangeeft het dan niet te doen 

omdat het voor hen zo geen Erasmus is. 

Inge: Dat klopt. Op ons opstartevenement voor studenten die in het 

volgende semester zullen vertrekken, zijn we daar ook transparant 

over. We moeten daar niet flauw over doen, die zullen daar ook nog 

hinder van ondervinden.

Ik zeg dan bijvoorbeeld dat het misschien nog altijd niet dezelfde 

Erasmuservaring als voor de coronacrisis zal zijn.

Wat ik van studenten nu hoor is dat ze 
diepere gesprekken hebben aan de  
keukentafel, ze gaan samen wandelen en 
leren eigenlijk toch ook een heel netwerk 
kennen. Weliswaar op een andere manier, 
maar ook heel waardevol.
Inge Vervoort (International Office Thomas More)



Studenten nemen het coronaverhaal  
mee bij de keuzes die ze maken om  

internationaal te gaan. In vergelijking  
met andere jaren focussen ze al  

spontaner meer op het inhoudelijke,  
terwijl je dat vroeger als coördinator meer 
moest benadrukken. Studenten zijn zich  

veel bewuster van de opleiding die ze  

kiezen en wat die ze kan bieden.
Leen Van Tolhuyse (internationaal coördinator Thomas More Hogeschool)
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Leen: Ja, de groep die ze leren kennen is kleiner omdat ze zo op elkaar 

zijn aangewezen. En omdat ze een kot of een appartement delen gaan 

die vriendschappen verder en zijn ze minder oppervlakkig dan voorheen. 

(Gemiddeld gesproken, ik wil nu niet voor alle studenten spreken.)

Het was fijn om te horen dat de coronacrisis ook enkele 

opportuniteiten met zich meebracht. Willen jullie nog iets aanvullen?

Leen: Wat me ook is opgevallen en misschien wel tof is om te delen, is 

dat de nieuwe groep studenten qua bestemmingen of qua criteria waar 

ze naar kijken bij de keuze om internationaal te gaan het coronaverhaal 

wel meenemen. Studenten gaan bewuster naar een aantal zaken binnen 

Europa kijken, waar het vroeger voor sommigen “hoe verder, hoe beter” 

was. Het is me opgevallen dat studenten met een deels andere insteek 

de keuzes hebben gemaakt; ze hebben hun internationale ambities voor 

zichzelf al meer in vraag gesteld. Studenten focussen, in vergelijking 

met andere jaren, spontaner meer op het inhoudelijke, terwijl je dat 

vroeger als coördinator meer moest benadrukken. Ze weten nu ook, de 

dag dat alles terug online is, dan is de absolute kern van het program-

ma de vakken waar ze zich goed bij moet voelen. Dus ik heb het gevoel 

dat de studenten in een vroegere fase sterker inhoudelijk voorbereid 

zijn voor een eerste gesprek met de coördinator. De motivatie voor 

interna tiona lisering is veel inhoudelijker dan de andere jaren. 

Bedankt om jullie ervaringen met ons te delen, Leen en Inge!





Erasmus+ 
mobiliteiten en 
partnerschappen
Erasmus+ is het EU-programma9 op het gebied van onderwijs, 

opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. 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 met het oog op innovatie en 

uitwisseling van goede praktijken

• Kernactie 3 – ondersteuning van beleidshervormingen

• Jean Monnet-activiteiten

• Sport

Het Nationaal Erasmus+-agentschap (onderwijs en vorming) voor 

Vlaanderen is ondergebracht in de vzw Epos en is belast met de 

uitvoering van de gedecentraliseerde acties die vallen onder 

kernactie 1 en 2.

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

Kernactie 2: Strategische partnerschappen op het gebied van 

onderwijs en opleiding

Ter voorbereiding van het nieuwe Erasmus+-programma voor de 

periode 2021-2027, heeft de commissie in 2020 al een accreditatie-

oproep gelanceerd voor scholen en organisaties in de domeinen 

schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en volwassenen-

educatie. Geaccrediteerde organisaties kunnen een vereenvoudigde 

9  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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21 
Volwasseneneducatie (KA104)

57 
Schoolonderwijs (KA101)

50 
Beroepsonderwijs

en -opleiding (KA102)

26 
Beroepsonderwijs en -opleiding voor 
charterhouders (KA116)

21 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107)

27 
Hoger onderwijs programmalanden 
(KA103)

Aantal KA1-aanvragen in 2020
Kernactie 1 – Mobiliteitsprojecten

KA1-aanvragen per domein en per oproepjaar
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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.

Als reactie op de Covid-19-pandemie en het effect ervan op de 

Europese onderwijsprogramma’s, heeft de Europese Commissie 

financiële middelen gevonden om twee extra Erasmus+-oproepen te 

lanceren in 2020, namelijk één in het kader van digitalisering en één 

in het kader van creativiteit. 

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

definities ter verduidelijking van de gehanteerde terminologie.

Feiten en cijfers voor de oproep 2020

Hoeveel Erasmus+-aanvragen heeft Epos ontvangen 
voor de oproep 2020?

Mobiliteit in het domein beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en 

KA116)10 neemt in 2020 opnieuw de meeste aanvragen voor zijn 

rekening. KA116 is bedoeld voor organisaties die in het bezit zijn van 

een Erasmus+ VET Mobility Charter. Dit is het kwaliteitskeurmerk dat 

organisaties krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen 

kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering hebben 

ingebed in hun onderwijsbeleid en -praktijk. Om in aanmerking te 

komen voor het charter dienen de organisaties aan te tonen dat ze 

over de nodige ervaring beschikken voor het organiseren van 

buitenlandse stages. Deze mogelijkheid bestaat sinds 2016. Wie het 

charter heeft, kan gebruik maken van een vereenvoudigde aanvraag-

procedure en krijgt voorrang bij het toewijzen van financiële middelen.

Wie geen charter heeft of nog niet in aanmerking komt voor het 

charter kan via KA102 middelen aanvragen op voorwaarde dat ze 

door de administratieve en kwalitatieve selectie geraken. De score 

van de geslaagde projecten bepaalt dan de rangschikking en dus de 

kans op financiering.10 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/ka1/
beroepsonderwijs-en-opleiding
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De aanvragen in schoolonderwijs en volwasseneneducatie verlopen 

eveneens via een administratieve en kwalitatieve selectieprocedure. 

De rangschikking op basis van de score bepaalt of een aanvraag 

geslaagd is en dus financierbaar. Voor schoolonderwijs zijn er 57 

aanvragen ingediend, een stijging met maar liefst 40%. Dat 2020 het 

laatste jaar is van het gekende Erasmus+-programma is daar 

waarschijnlijk niet vreemd aan.

Instellingen in het hoger onderwijs worden volgens een ander mecha nisme 

gefinancierd. Om deel te kunnen nemen aan Erasmus+ moeten alle 

instellingen hoger onderwijs een Erasmus Handvest voor Hoger Onderwijs11 

aanvragen bij de Europese Commissie. Enkel de organisa ties die zo’n 

handvest krijgen, kunnen aanspraak maken op Erasmus+-middelen. 

In Vlaanderen kunnen enkel de door de Vlaamse overheid12 erkende 

instellingen hoger onderwijs het handvest bekomen. 

Voor aanvragen gericht op mobiliteiten binnen de programmalanden13 

(KA103) volstaat de aanvraag en volgt er geen kwalitatieve selectie 

aangezien het handvest de kwaliteit borgt, net zoals bij de 

charterhouders in het beroepsonderwijs en -opleiding (KA116). 

Voor aanvragen van mobiliteiten met partnerlanden14 (KA107) moet 

de organisatie dan wel over het handvest beschikken, maar de 

aanvraag doorloopt een administratieve en kwalitatieve selectie. 

Enkel geslaagde projecten krijgen financiering mits hun plaats in de 

rangschikking op basis van de score dit toelaat. De samenwerking 

met partnerlanden is mogelijk sinds 2015.

In 2020 werden er 202 KA1-aanvragen ingediend, evenveel dus als 

vorig jaar. De stijging van het aantal aanvragen voor schoolonderwijs 

is gecompenseerd door een daling van het aantal aanvragen bij 

beroepsonderwijs en -vorming. Ondanks de daling blijft die laatste 

wel de grootste als het over het aantal aanvragen gaat.

Sinds de start van Erasmus+ is het aantal aanvragen gestegen met 

23%, maar deze stijging is ook te wijten aan de introductie van 

KA116 en KA107 in de loop van het programma. Over alle oproepjaren 

heen heeft Epos 1 292 KA1-aanvragen ontvangen.

11 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
12 Voor meer informatie zie  

https://www.hogeronderwijsregister.be/instellingen 
13 EU-landen en niet-EU-landen waar een nationaal 

agentschap is gevestigd en die ten volle aan het 
Erasmus+-programma deelnemen. De lijst met 
Erasmus+-programmalanden staat in deel A van 
deze gids onder “Wie kan deelnemen aan het 
Erasmus+-programma?”.

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-
programme-guide-2019_nl.pdf 

14 De landen die niet ten volle deelnemen aan het 
Erasmus+-programma, maar die als partner of 
aanvrager bij bepaalde programma-acties 
betrokken kunnen zijn. De lijst met Erasmus+-
partnerlanden staat in deel A van deze gids 
onder “Wie kan deelnemen aan het Erasmus+-
programma?”.

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-
programme-guide-2019_nl.pdf
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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. 

Zo kan een universiteit enkel mobiliteitsprojecten aanvragen via 

KA103 en KA107 omdat dit de twee acties zijn voor hoger onderwijs 

in KA1. Diezelfde universiteit kan voorstellen tot strategisch 

partnerschap indienen in alle domeinen van onderwijs en opleiding 

(schoolonderwijs, beroepsonderwijs- en opleiding, hoger onderwijs, 

volwasseneneducatie). 

Dit luik handelt enkel over de “klassieke” strategische partner-

schappen waarvoor er jaarlijks een oproep is gelanceerd in het 

Erasmus+-programma.

Naar aanleiding van de Covid-19-crisis heeft de Europese 

Commissie een extra oproep gedaan. Daar wordt een apart 

hoofdstuk aan gewijd, inclusief de resultaten van die oproep.

De aanvragen voor strategische partnerschappen (KA2) situeren zich 

vooral in het domein schoolonderwijs met 55% van het totale aantal 

aanvragen in 2020. Dat komt omdat de criteria voor aanvragers 

verschillend zijn voor KA1 en KA2. 

Er zijn twee soorten van strategische partnerschappen:

• de partnerschappen gericht op innovatie en de ontwikkeling van 

intellectuele output(s);

• de partnerschappen gericht op de uitwisseling van goede praktijk.

Naast deze twee soorten is er ook nog een specifieke vorm van 

partnerschappen: partnerschappen voor schooluitwisseling (school 

exchange partnerships). Dit zijn partnerschappen die enkel bestaan 

uit scholen en vooral gericht zijn op uitwisselingen van leerlingen en 

leerkrachten. De aanvragen zijn eenvoudiger, de budgetten beperkter, 

en de projecten kleiner en beter beheersbaar. Om de deelname door 

kleinere of minder ervaren organisaties in schoolonderwijs aan te 

moedigen, heeft Epos beslist om 60% van het beschikbare budget 
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Aantal KA2-aanvragen in 2020

30
Strategische partnerschappen in 

schoolonderwijs (KA201)

50 
Partnerschappen voor 

schooluitwisseling (KA229)

22 
Strategische partner schappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding
(KA202)

20 
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)

24
Strategische partnerschappen in 
volwasseneneducatie (KA204)

Kernactie 2 – Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding



voor partnerschappen in schoolonderwijs aan school exchange 

partnerships toe te wijzen. 

In 2020 werden er 146 KA2-aanvragen ingediend of een stijging van 

maar liefst 42%. Dit is nagenoeg zeker te wijten aan de onbekende 

toekomst voor partnerschappen onder het nieuwe programma. Op 

het ogenblik van de KA2-deadline in 2020 waren er nog veel 

onbekenden zoals de financiering en de modaliteiten voor partner-

schappen. Wie een projectidee had, achtte het wijzer om dit in te 

dienen onder de gekende voorwaarden dan de onzekere toekomst af 

te wachten.

Worden alle aanvragen sinds 2014 meegerekend, dan gaat het over 

662 KA2-aanvragen. Voor partnerschappen is het minder zinvol om 

de evolutie te schetsen omdat de voorwaarden en mogelijkheden in 

de loop van het programma zodanig werden gewijzigd dat dit het 

aantal aanvragen heeft beïnvloed. 2014 vergelijken met 2020 heeft 

dan ook geen toegevoegde waarde.

Voor KA1 en KA2 samen heeft Epos 348 aanvragen ontvangen in 

2020, wat neerkomt op een stijging met 21% ten opzichte van 2019. 

Het totaal aantal KA1- en KA2-aanvragen sinds de start van 

Erasmus+ bedraagt 1.954.
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Hoeveel budget wordt er bij Epos aangevraagd in 2020? 

In alle KA1-aanvragen samen (exclusief mobiliteiten tussen 

programma landen in het hoger onderwijs – KA103) is er 17.329.282 

euro aangevraagd, of 27% meer dan vorig jaar. 

Mobiliteiten in het hoger onderwijs met partnerlanden nemen het 

grootste deel van het aangevraagde budget voor hun rekening  

met 40%.

De aanvragen voor mobiliteiten tussen programmalanden in het hoger 

onderwijs (KA103) bevatten geen bedragen, enkel het gewenste aantal 

mobiliteiten. De beschikbare Europese middelen worden aan gevuld 

met een extra Vlaams budget (cf. infra). De aangevraagde mobili-

teiten worden in functie van de beschikbare middelen in het hoger 

onderwijs gefinancierd. 

Epos heeft 27 aanvragen ontvangen waarvan één consortium-

aanvraag, voor in totaal 9.291 mobiliteiten. Daarvan zijn er 7.495 

bedoeld voor studenten en 1.796 voor personeel.

 

Strategische 
partnerschappen in 

schoolonderwijs 
(KA201)

Partnerschappen  
voor  

schooluitwisseling 
(KA229)

Strategische 
partnerschappen in 
beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA202)

Strategische 
partnerschappen in 

hoger onderwijs 
(KA203)

Strategische 
partnerschappen in 

volwasseneneducatie 
(KA204)

8.907.021,00 4.863.887,00 6.256.172,00 7.373.863,00 5.686.419,00

Overzicht budgetten KA2-aanvragen per domein (2020)

Schoolonderwijs 
(KA101)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding (KA102)

Beroepsonderwijs en 
-opleiding voor 
charterhouders 

(KA116)

Hoger onderwijs 
partnerlanden (KA107)

Volwasseneneducatie 
(KA104)

4.191.744,00 4.671.211,01 3.516.768,00 8.926.431,00 748.227,00

19% 21% 16% 40% 3%

Overzicht budgetten KA1-aanvragen per domein (2020)
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Zowel het aantal aanvragen (van 85 naar 146) als de aangevraagde 

bedragen (van ca. 17,3 mjn euro naar 33,1 mjn euro) voor de strate-

gische partnerschappen zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 

vorig jaar. Vooral de strategische partnerschappen in school onderwijs 

voeren de forcing met ruim een verdubbeling van het aantal aan-

vragen, die samen 2,8 keer zoveel vragen ten opzichte van 2019. Dat 

heeft deels te maken met de eerder vermelde gewijzigde subsidie-

politiek die Epos heeft ingevoerd ter bevordering van deel name van 

scholen aan strategische partnerschappen. Een andere factor is dat 

2020 de laatste call was van het gekende programma Erasmus+, 

terwijl er over het nieuwe onderwijsprogramma op het moment van 

de oproep nog bitter weinig gekend was.

In totaal, over alle domeinen heen, is er 33.087.362,00 euro aange-

vraagd in KA2. Dit is een veelvoud van wat beschikbaar is (cf. infra), 

en betekent dat een aanzienlijk deel kwaliteitsvolle partnerschappen 

niet gefinancierd kon worden. 
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Aantal kwaliteitsvolle KA1-aanvragen in 2020

Volwasseneneducatie (KA104)

Hoger onderwijs partnerlanden (KA107)

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

Schoolonderwijs (KA101)
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Kwaliteitsvolle KA1-aanvragen versus aantal ingediende KA1-aanvragen
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Hoeveel projecten halen de kwaliteitsdrempel in 2020? 

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 

werd ingediend administratief niet aanvaard en struikelt die 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% en minimum de helft op de deelscores. 

Een kwaliteitsvol project wordt enkel gefinancierd wanneer er 

voldoende budget ter beschikking is.

Aanvragen door charterhoudende organisaties ondergaan geen 

kwaliteitscontrole want het charter staat borg voor kwaliteit. Voor 

beroepsonderwijs en -opleiding (KA116) zijn er 26 dergelijke 

aanvragen ingediend en voor hoger onderwijs betreft het 27 

aanvragen (KA103).

Het gemiddelde slaagpercentage voor KA1-projecten was 83%, een 

daling van acht procent in vergelijking met het voorgaande jaar. In 

2014 bedroeg de slaagkans 69%. 
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Aantal kwaliteitsvolle KA2-aanvragen in 2020
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Voor KA2 was de slaagkans gemiddeld 81%, wat 7% meer was dan 

het voorgaande jaar. Dit percentage steeg aanzienlijk in vergelijking 

met 2014 toen het slaagpercentage 19% bedroeg. 

Een vergelijking van de slaagkans over de jaren heen moet wel 

wor den genuanceerd. Doorheen de jaren paste de Europese Com mis-

sie het opzet van de strategische partnerschappen behoorlijk aan  

om de drempel te verlagen en de slaagkansen te verbeteren. Deze 

aan passingen manifesteren zich voornamelijk in het domein 

schoolonderwijs.
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Evolutie van de Europese middelen voor KA1 en KA2  
(excl. KA226 en KA227)
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2014

€ 14.885.137

2015

€ 18.030.294

2016

€ 21.483.606

2017

€ 25.077.278

2018

€ 28.904.274

2019

€ 36.919.923

2020

€ 35.825.243
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De Europese middelen per domein in 2020 (excl. KA226 en KA227)

Schoolonderwijs Beroepsonderwijs 
en -opleiding

€ 8.659.708

Hoger onderwijs

€ 19.109.226

Volwasseneneducatie

€ 2.262.741

€ 5.793.567
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Hoeveel middelen ontvangt Epos voor de  
Erasmus+ projectfinanciering in 2020  
voor de klassieke activiteiten15? 

Jaarlijks wijst de Europese Commissie (via het Directoraat-Generaal 

voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur of DG EAC16) 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-Belgisch 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 tussen Erasmus+-programmalanden in 

het domein hoger onderwijs voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks in 

een cofinanciering van 500.000 euro. 

Epos beschikte in 2020 over 35.825.242,74 euro voor de financiering 

van KA1- en KA2-projecten17.

De beschikbare fondsen per kernactie verschillen sterk van domein 

tot domein. Het gros van de middelen gaat naar hoger onderwijs in 

kernactie 1 individuele mobiliteiten. Voor de financiering van strate-

gische partnerschappen in kernactie 2 beschikt het domein hoger 

onderwijs dan weer over de minste middelen. 

Hoger onderwijs beschikt als domein over de meeste middelen omdat 

in dat domein zowel personeels- en studentenmobiliteiten worden 

gefinancierd. In de domeinen schoolonderwijs en volwassenen-

educatie kunnen uitsluitend personeelsmobiliteiten plaatsvinden. Ook 

het volume van mobiliteiten ligt in hoger onderwijs aanzienlijk hoger 

dan in de andere domeinen. Tot slot is er ook de rol van de Europese 

Commissie die mobiliteiten in het hoger onderwijs sterk aanmoedigt 

en bijgevolg ook financiert. 

Het domein beroepsonderwijs en -opleiding krijgt eveneens meer 

middelen dan de domeinen schoolonderwijs en volwasseneneducatie. 

In dit domein zijn er ook zowel personeels- als leerlingenmobiliteiten 

mogelijk. Het volume ligt wel lager dan in het hoger onderwijs.

15 Dit gaat enkel over de jaarlijks terugkerende 
acties en activiteiten. In 2020 was er een 
bijkomende oproep naar aanleiding van de 
Covid-19-pandemie (KA226 en KA227). Deze zijn 
niet opgenomen in deze berekening, om de 
jaarlijkse vergelijking niet in het gedrang te 
brengen. Beide calls komen aan bod in een apart 
hoofdstuk naar aanleiding van Covid-19. 

16 Directorate General for Education and Culture
17 Europese en Vlaamse bronnen.
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De Europese middelen voor KA2 per domein in 2020
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Voor mobiliteiten in het hoger onderwijs tussen Erasmus+-landen en 

partnerlanden (KA107) komen de middelen van andere directoraten-

generaal (DG) van de Europese Commissie. Dit budget is onderver deeld 

in financiële instrumenten en vervolgens enveloppes op basis van regio’s 

in de wereld. Tussen de enveloppes kan er niet worden geschoven. 

De beschikbare middelen voor de financiering voor mobiliteiten in het 

hoger onderwijs tussen programmalanden en partnerlanden (KA107) 

zag er in 2020 uit als volgt:

Financieel instrument Budgetenveloppe Europese budget

DCI

Asia 314.770,00

Central Asia 65.479,00

Latin America 100.180,00

Middle East 38.642,00

South Africa 85.353,00

Totaal 604.424,00

EDF
Africa, Caribbean and Pacific 405.772,00

Totaal 405.772,00

EMORI
Tunisia Window 0,00

Totaal 0,00

ENI

Eastern Partnership 325.924,00

South-Mediterranean 458.121,00

Totaal 784.045,00

GEOWIN
Georgia Window 35.000,00

Totaal 35.000,00

IPA
Western Balkans 133.519,00

Totaal 133.519,00

JUNHAWIN
Juncker Horn of Africa Window 0,00

Totaal 0,00

JUNNAWIN
Juncker North Africa Window 0,00

Totaal 0,00

JUNWAWIN
Juncker West Africa Window 0,00

Totaal 0,00

PI

Industrialised Americas 95.061,00

Industrialised Asia 86.297,00

Totaal 181.358,00

RUSSIA
Russian Federation 174.519,00

Totaal 174.519,00

UKRWIN
Ukraine Window 50.000,00

Totaal 50.000,00

Eindtotaal 2.368.637,00

Beschikbare middelen mobiliteiten in programma- en partnerlanden (2020)
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€ 2.202.173
43 projecten

Schoolonderwijs (KA101)

Aantal gefinancierde KA1-projecten en de financieringsbijdragen

€ 410.028 
13 projecten 
Volwasseneneducatie (KA104)

€ 3.977.791
45 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
(KA102)

€ 3.493.123
26 projecten

Beroepsonderwijs en -opleiding 
voor charterhouders (KA116)

€ 2.328.618
21 projecten 
Hoger onderwijs partnerlanden 
(KA107) 

€ 13.634.020
27 projecten 
Hoger onderwijs programmalanden  
(KA103)

Aantal gefinancierde KA2-projecten en de financieringsbijdragen

€ 2.180.407
7 projecten

Strategische partnerschappen  
in schoolonderwijs (KA201)

€ 1.804.415
8 projecten  
Strategische partnerschappen  
in volwasseneneducatie (KA204)

€ 3.192.321
33 projecten

Partnerschappen voor 
schooluitwisseling (KA229)

€ 1.646.708
7 projecten
Strategische partnerschappen in 
beroepsonderwijs en -opleiding (KA202)

€ 1.731.546
5 projecten  
Strategische partnerschappen  
in hoger onderwijs (KA203)
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Hoeveel projecten heeft Epos gefinancierd in 2020  
en voor welke bedragen?

Epos heeft in 2020 aan 175 mobiliteitsprojecten (KA1) 26.045.753 

euro kunnen toekennen, wat een status quo is zowel in euro als in 

aantallen ten opzichte van vorig jaar. 

In totaal zijn er 373 organisaties betrokken die 13.421 deelnemers 

willen uitsturen. 

Epos heeft 60 klassieke strategische partnerschappen (KA2) 

gefinancierd in 2020 voor een totaalbedrag van 10.555.397 euro. 

Zowel het aantal gefinancierde partnerschappen als het toegekende 

bedrag is met respectievelijk 13% en 10% gestegen ten opzichte van 

vorig jaar.



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 nadat een aanvraag werd goedgekeurd. Als het vast-

legginspercentage hoger is dan 100% betekent dit dat er na 

budgetverschuivingen tussen de domeinen en kernacties meer 

budget kon worden toegekend aan een domein dan initieel ter 

beschikking was. Epos beoogt immers altijd om het totale 

beschikbare budget ook maximaal in te zetten.
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Vastleggingspercentage in KA2 in 2020
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Provinciaal aandeel van de KA1-overeenkomsten voor de oproep 2020 

19% 21%

21%

13%

13%
13%

Provinciaal aandeel van de KA2-overeenkomsten voor de oproep 2020

20% 21%
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7%

15%
10%
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In welke provincies bevinden zich de project-
coördinatoren van gefinancierde projecten in 2020?

De bovenste kaart op de vorige pagina toont het procentuele aantal 

KA1-contracten per provincie die in 2020 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 2020. 

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.

Over alle oproepjaren heen situeren de meeste contracten voor  

zowel KA1- als KA2-projecten zich in de provincie Antwerpen (25%). 

Het aandeel van de KA1-projecten is net iets hoger dan van de 

KA2-projecten, met respectievelijk 26% en 23%. West-Vlaanderen 

komt op de tweede plaats met 23% van de projecten, verdeeld over 

23% voor KA1 en 21% voor KA2. 

 



Covid-19-calls KA226 en KA227

Covid-19 heeft op het vlak van onderwijs en opleiding voor de nodige 

uitdagingen gezorgd. Om het onderwijs- en opleidingsveld te onder-

steunen bij deze uitdagingen, heeft de Europese Commissie op 25 

augustus 2020 voor Erasmus+ twee extra oproepen gepubliceerd 

voor de lopende oproepronde 2020:

• 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.

De noodzakelijke aanpassingen aan de Erasmus+ programmagids 

2020 werden gebundeld in het “Corrigendum to the 2020 Erasmus+ 

Programme Guide”18. Hierin wordt uitgelegd wat de doelstellingen en 

de prioriteiten zijn per kernactie, welke activiteiten ondersteund 

worden en wordt er ook ingegaan op de gehanteerde criteria voor 

indiening, evaluatie en financiering. Aanvragers hebben tot 29 

oktober 2020 gekregen om hun aanvraag in te dienen bij Epos. 

Voor KA226 heeft Epos 30 aanvragen ontvangen, waarvan er geen 

enkele onontvankelijk was. De KA226-aanvragen waren allemaal 

gericht op innovatie.

Voor KA227 gaat het over tien aanvragen die eveneens allemaal 

ontvankelijk waren. Vijf van de aanvragen waren gericht op 

uitwisseling van goede praktijken en de andere vijf op innovatie.

Net zoals bij de andere KA2-calls is zowel bij KA226 als bij KA227 het 

gevraagde budget een veelvoud van het beschikbare budget.

De beoordeling resulteert voor KA226 in twee financierbare projecten 

per domein, dus zes in totaal. Voor KA227 zijn er in totaal vijf finan-

cierbare projecten, twee voor schoolonderwijs en drie voor volwas-

sen eneducatie. Door optimalisatie van de Europese middelen en de 18 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/
downloads/2nd-corrigendum-2020-pg-extract-
covid_en.pdf
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inzet van reservemiddelen van de vzw is het mogelijk om nog twee 

extra projecten te financieren: een KA226-project uit het domein 

hoger onderwijs en een KA227-project uit het domein 

schoolonderwijs. 

Voor 21 projecten zijn er onvoldoende middelen ondanks het feit  

dat ze kwalitatief geslaagd zijn. Zes dossiers voldoen niet aan de 

kwaliteitscriteria. 

In totaal worden 13 projecten gefinancierd waarvan er vier uit 

Vlaams-Brabant komen, en Oost-Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest er elk drie voor hun rekening nemen. 

Antwerpen volgt met twee projecten en West-Vlaanderen met één 

project.

KA226 KA227

Gevraagde 
financiering

Beschikbaar  
budget

Gevraagde 
financiering

Beschikbaar  
budget

Schoolonderwijs 3.032.704,00 485.062,00 663.349,00 415.767,00

VET 1.027.592,00 403.713,00

Hoger onderwijs 3.203.612,00 466.325,00

Volwasseneneducatie 1.228.704,34 496.080,00

Covid-calls: gevraagde financiering versus beschikbaar budget



Een eerste Erasmus+-project via de KA227 Covid-call

Op de extra KA226 en KA227oproep tekenden heel wat organi

saties voor hun allereerste Erasmusproject in. Zo ook OXOt vzw. Zij 

startten op 1 maart 2021 met hun Partnership for Creativity (KA227)

project “World Wide Inclusive Website”. Dit is het eerste Europese 

project voor OXOt vzw, hun partners uit België, Oostenrijk, Spanje en 

Griekenland hebben wel al wat Europese ervaring achter de kiezen. 

Wij gingen in april, een maand na de start van hun project in gesprek 

met Joost Willems, coördinator van het project.

 

Dag Joost. OXOt vzw, wat voor een organisatie zijn jullie?

OXOt vzw is een vrijwilligersorganisatie met een gezamenlijke 

interesse in kunst. Wij vinden dat je als maatschappij een hand moet 

uitreiken en dat wilt OXOt doen via kunst. Via kunst hopen we 

mensen, kwetsbare en niet-kwetsbare mensen samen te brengen en 

een inclusief verhaal te brengen. 

Ikzelf heb beeldhouwen gevolgd en vond dat de ideale uitlaatklep. Ik 

ben zelf psychiatrisch verpleegkundige van opleiding en geef ook les 

aan studenten verpleegkunde. We zijn vijftien jaar geleden gestart in 

Westerlo met een inclusieve tentoonstelling. Naast het naar buiten 

komen, zijn er ook ateliers opgestart in Gent en Antwerpen waar 

ontworpen kan worden. Zowel kwetsbare als niet-kwetsbare mensen 

komen er samen. Ieder atelier heeft bovendien ook z’n eigen karakter.  

 

Is dit Erasmus+-project een eerste stap richting internationalisering 

of bouwden jullie al aan een Europees verhaal?

Dit is een eerste stap. In mijn andere job heb ik zelf al mogen proeven 

van een job shadowing. Ik vind het goed om je grenzen te verleggen, 

en in die job shadowing heb ik zelf mogen ervaren dat alleen al de 

mobiliteit, het weggaan uit je vertrouwde omgeving, zo verrijkend is. 

Bovendien is het zo dat wij met vrijwilligers werken die heel veel van 

zichzelf geven, ik zou hen graag iets teruggeven door aan bijscholing 

te doen. Ik geloof dat een ervaring meer waarde brengt dan de centen 

op je rekening. Iets doen voor een ander, maakt je leven rijker, je krijgt 

daar veel van terug. Ik geloof in het je vrijwillig inzetten voor een 

ander. En dat is waar we ook op verdergaan in dit project. 
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Hoe zijn jullie bij Erasmus+ terechtgekomen, waar haalde je de 

inspiratie voor een project?

Ik geef les in een HBO5-opleiding. Door daar betrokken te zijn in een 

Erasmusproject schreef ik me in op de nieuwsbrief van Epos en ben ik 

te weten gekomen dat je als organisatie ook een Erasmusbeurs kan 

aanvragen. Ik ben toen naar een schrijfsessie geweest, want uitein-

delijk is het beginnen schrijven dat je moet doen he. En daar steek je 

toch wel wat tijd in. Het is door corona, en door de lockdown, dat die 

tijd er plots was en dat ik iets op papier heb gezet. 

Empowerment, dat is het verhaal dat wij willen brengen. Wij willen 

onderzoeken hoe het inzetten voor anderen tot empowerment kan 

bijdragen. En volgens mij hoeft dat niet alleen in het Belgische, maar 

kan dat ook in het buitenland. Het was al langer een persoonlijke 

bekommernis van me, als je ziet hoe moeilijk de jeugd het heeft dan 

denk ik dat we iets moeten kunnen aanbieden, iets terugdoen. 

 

Het is jullie eerste internationaliseringsproject en jullie zijn 

onmiddellijk coördinator. Hoe is dat gelopen? 

Alles begint met het vinden van goeie partners. Ik had daar het geluk 

op een Griekse partner te botsen die ons heel goed heeft geholpen en 

veel tips heeft gegeven. Ik ben dan beginnen schrijven, schrijven… De 

Griekse partner bracht me in contact met partners waarmee hij al 

langer samenwerkte. Op het einde lazen zij het project na. 

In de eerste oproep van 2020 dienden we het project in als een 

KA204-aanvraag. Het was toen niet geslaagd, we kregen de 

feedback dat het te veel vanuit de OXOt bril was geschreven en het 

project breder gedragen moest worden. Toen ik de nieuwe call KA227 

zag, kaderde het project dat we hadden geschreven daar heel mooi 

in: het ging over creativiteit, inclusie, en ook sociale innovatie is iets 

waar wij op inzetten. Er is afgetoetst bij de partners of zij nog zin 

hadden om mee te doen en het concept is wat herschreven in functie 

van de feedback die we van Epos gekregen hadden. We zorgden 

ervoor dat het project breder gedragen werd en vonden nog een 

nieuwe Spaanse partner. Er bewoog dus wel wat. 



Je zegt “Ik ben op een Griekse partner gebotst”, hoe doe je dat, 

botsen op partners? 

Via de EPALE-site heb je een zoekfunctie waar ik ben gaan zoeken 

op organisaties die bezig zijn met “inclusie”. Ik heb wat organisaties 

aangeschreven, het is een sprong in het duister, maar bij de partners 

kwam er een positieve reactie en dat voelde goed aan. De Griekse 

partner heeft veel expertise, en heeft mij eigenlijk ook wat bijge-

schoold in deze materie. Zij zijn ook bereid om ons doorheen het hele 

proces te coachen, hoe vul je de tools in en dergelijke zaken… De 

taakverdeling staat ook mooi in de aanvraag, het stelt me wel gerust 

dat dat op papier staat. We zien wel. Zoals het er nu uitziet hebben 

wij een heel sterk partnerschap waarbij de verantwoordelijkheid sterk 

gedragen is. Ik denk echt dat we een goeie match gevonden hebben.

Het is ook niet dat wij dat in België alleen gaan doen; wij willen daar 

heel veel verschillende actoren in betrekken (bijvoorbeeld Beschut 

Wonen, Arteveldehogeschool…) en die staan daarvoor open of die 

tippen mij dan een andere organisatie. Dit was ook een van onze 

positieve feedbackpunten bij de aanvraag: dat er al concrete namen 

zijn die meegenomen worden.

 

Waar willen jullie met de Erasmussubsidie naartoe?

Wij hebben heel veel ideeën. Ik zie het als een aanzet om preventief 

te werken. Dat klinkt heel ambitieus, maar vanuit ons idee willen wij 

de geestelijke gezondheidszorg wat ontlasten. Ik geloof dat wij 

preventief kunnen werken door creatieve hubs te inventariseren. In 

België kunnen we er misschien al drie creëren: in Westerlo, Gent en 

Antwerpen. En zo in eigen land uitwisselingen doen, mensen 

ontvangen. En dan hopen dat mensen van België ook naar creatieve 

hubs in het buitenland kunnen. Iedereen kan daar ook gebruik van 

maken he, kwetsbare mensen, niet-kwetsbare mensen. Het zou fijn 

zijn als bijvoorbeeld Griekenland creatieve hubs heeft waar jij naartoe 

kan en weet dat je er warm onthaald wordt, en er creatieve 

activiteiten aangeboden worden die dan bijdragen tot je welzijn. 

 

De Erasmus+-uitwisseling nu is vooral om elkaar te leren kennen en 

om goede praktijken uit te wisselen. Wij hebben de lat iets lager 

gelegd in dit project. In de eerste plaats willen wij komen tot een 

soort van charter over waar zo’n creatieve hub aan moet voldoen.  
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We willen dan ook een website waar dat op geafficheerd wordt en er 

bijvoorbeeld goede praktijken gedeeld kunnen worden. 

Het klinkt nu allemaal heel groots, maar dit is de ultieme ambitie van 

OXOt en we gaan zien in hoeverre de andere daarin mee willen en wat 

er haalbaar is. Ik zie dit als een mooie eerste stap; we zien wel of er 

nog vervolgprojecten in zitten. 

 

Het project is een maand geleden gestart, is de aftrap al gegeven? 

Wij hebben een Zoomsessie gehad. Onze eerste projectmeeting 

stond in april gepland, coronagewijs kon dat niet doorgaan. We willen 

wel heel graag fysiek samenkomen, maar we weten niet wanneer dat 

zal mogen. Onze eerste LTT is in augustus gepland, ik hoop dat dat 

tegen dan opnieuw kan. 

 

Welke tips zou je meegeven aan andere, kleinere vzw’s die misschien 

nog twijfelen om een sprong naar een Europees project te maken? 

Ik zou zeggen: gewoon doen! Af en toe kan je wel eens falen – onze 

eerste aanvraag was bijvoorbeeld niet goed gekeurd – maar toch, doen. 

Het is wel heel belangrijk om de juiste partners te vinden en het is 

daarbij handig als ze al wat ervaring hebben.

 

Het valt mij ook op dat ik vanuit Epos goed ondersteund wordt; dat 

stelt me wel gerust. Want uiteindelijk gaat het over veel geld en veel 

verantwoordelijkheid en dus ook wel aardig wat kopzorgen, maar je 

draagt het niet alleen. Dat stelt me gerust, anderzijds weet ik niet 

waaraan ik begin, maar dat vind ik ook goed.

 

We zullen zien hoever we springen he, maar ik geloof erin en uitein-

delijk komt er sowieso iets van onze ambities in huis. We zullen zien 

hoeveel er overblijft van onze innovatieve ideetjes, er ligt wat tussen 

dromen en werkelijkheid maar we zullen er wel ergens tussen eindigen. 

Ik zie het project alleszins als een eerste stap richting onze ambities.

Bedankt voor het gesprek, Joost. Succes met de uitvoering van jullie 

project!
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Feiten en cijfers 
voor gerealiseerde 
mobiliteiten in 2020
Gender van de deelnemers  
per domein in kernactie 119

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

vrouw wanneer er naar de 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 wel van domein tot domein. Maar per domein blijft de 

verdeling behoorlijk stabiel met verschuivingen van maximaal 2%.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Gender van de deelnemers18

Man Vrouw

Schoolonderwijs
(KA101)

32%

68%

Beroepsonderwijs 
en -opleiding

(KA 102 & KA 116)

48%
52%

Hoger onderwijs 
programmalanden 

(KA103)

41%

59%

Volwasseneneducatie
(KA104)

38%

63%

19 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
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Beroepsonderwijs en -opleiding: personeel (KA102 en KA116)
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0%
ErasmusPro - 

voorbereidende bezoeken
Opleidingsopdracht 

in het buitenland

Onderwijsopdracht  
in het buitenland

6%

94%

0%

Beroepsonderwijs en -opleiding: lerenden (KA102 en KA116)

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

Mobiliteit door  
VET-lerenden 

(2 weken tot 3 maanden)

Stage door lerenden in 
een VET-organisatie in 

het buitenland

Stage door lerenden in 
een bedrijf in het 

buitenland

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%0%

5%

95%
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In de loop van het Erasmus+-programma zijn de definities van 

mobiliteiten voor Beroepsonderwijs- en Opleiding gewijzigd. Zo is er 

in het begin van het programma sprake van stages door lerenden in 

bedrijven of in VET-organisaties in het buitenland. Met de introductie 

van ErasmusPro in 2019 is dat vervangen door stages van maximaal 

drie maanden en stages langer dan drie maanden. Dat verklaart ook 

de nulpercentages in 2020 voor de oude benamingen.

Hoger onderwijs - naar programmalanden (KA103)
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10%

0%
Personeelsmobiliteit voor 

onderwijsdoeleinden
Personeelsmobiliteit

voor opleidingsdoeleinden
Studentensmobiliteit
voor stagedoeleinden

Studentensmobiliteit
voor studiedoeleinden

5%

36%

51%

7%
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Volwasseneneducatie (KA104)
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6% 
Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden van en  
naar partnerlanden

24% 
Personeelsmobiliteit voor 

onderwijsdoeleinden van en  
naar partnerlanden

 19%
Personeelsmobiliteit voor 

opleidingsdoeleinden  
van en naar partnerlanden

50%
Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden  
van en naar partnerlanden

Hoger onderwijs - van en naar partnerlanden (KA 107)

De samenwerking met partnerlanden in het hoger onderwijs (KA107) 

verschilt van de andere types mobiliteiten omdat het mobiliteiten van 

en naar de partnerlanden voor elk type mobiliteit betreft, in tegen-

stelling tot de eerder vermelde mobiliteiten waar enkel uitgaande 

mobiliteiten naar een programmaland worden georganiseerd.

In 2020 werden 48% van de mobiliteiten in KA107 uitgevoerd door 

mannen en dus 52% door vrouwen.
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KA101

Job Shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Nederland Finland

Tsjechië Italië

Oostenrijk Nederland

Finland Denemarken

Griekenland Cyprus

KA102  
en  

KA116
lerenden

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

Mobiliteit van  
VET-lerenden (2 weken 

tot 3 maanden)

Stage door lerenden in 
een bedrijf in het 

buitenland

Stage door lerenden in 
een VET-organisatie in 

het buitenland

Spanje Spanje

Letland Verenigd Koninkrijk

Estland Finland

Finland Nederland

Frankrijk Ierland

KA102  
en  

KA116
personeel

Erasmus Pro – voorbereidende 
bezoeken

Opleiding van personeel in het 
buitenland

Onderwijs- en 
opleidingsopdrachten in het 

buitenland

Estland Spanje

Italië Finland

Verenigd Koninkrijk

Noorwegen

Nederland

Bestemming per soort mobiliteit en per domein in kernactie 1

Bestemming per soort mobiliteit  
en per domein in kernactie 1

Het overzicht biedt een lijst van de vijf meest populaire 

bestemmingen per domein en per soort mobiliteit,  

in volgorde van belangrijkheid. 



KA103

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings- 

doeleinden

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden

Finland Nederland Spanje Nederland

Nederland Duitsland Frankrijk Spanje

Spanje Denemarken Italië Duitsland

Frankrijk Finland Duitsland Frankrijk

Italië / Noorwegen Spanje Finland Verenigd Koninkrijk

KA104

Job shadowing
Gestructureerde cursussen of 
opleidingsevenementen in het 

buitenland
Onderwijsopdrachten

Ierland Duitsland Spanje

Nederland / Slovenië Nederland

Spanje Spanje

IJsland / Italië /   
Verenigd Koninkrijk
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Soorten mobiliteit per domein in KA1 Gemiddelde 
duur in dagen

Schoolonderwijs (KA101)

Job shadowing 4,6

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 4,9

Onderwijsopdrachten -

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102)

ErasmusPro – voorbereidende bezoeken 1,7

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 82,25 *

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 14,3

Opleiding van personeel in het buitenland 4,5

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland -

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland -

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland -

Beroepsonderwijs en -opleiding (KA116)

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 47,36 *

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 14,9

Opleiding van personeel in het buitenland 4,8

Onderwijs- en opleidingsopdrachten in het buitenland -

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland -

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland -

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

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 4,2

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 4,4

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 79,2

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 117,4

Volwasseneneducatie (KA104)

Job shadowing 3,5

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 4,6

Onderwijsopdrachten -

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

Gemiddelde duur van een mobiliteit per domein in kernactie 1

KA102 (VET-mobiliteiten zonder charter) en KA116 (VET-mobiliteiten met charter) worden apart 

voorgesteld omwille van de aanzienlijke verschillen tussen de twee.



In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van de korte stage tot 14 

dagen gestegen van 51% vaar 75% en dan vooral ten koste van de 

stage tussen de twee en vier weken (van 41% naar 19%). 

Ongetwijfeld speelt de pandemie een rol in deze verschuiving.

Stage van korte duur door lerenden in beroepsonderwijs en -vorming
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Gerealiseerde mobiliteiten in 2020 
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 65% inkomend, dus van een 

instelling hoger onderwijs in een partnerland. 67% van die inkomende 

mobiliteiten betreft studenten die hier komen studeren. 

De uitgaande mobiliteiten naar partnerlanden bestaat voor 38% uit 

personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden en voor 31% uit 

personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden. De uitgaande 

studenten naar partnerlanden zijn goed voor 31% van alle uitgaande 

mobiliteiten, en dan vooral voor studiedoeleinden.

Soorten mobiliteiten in KA107
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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 Cambodja Oekraïne Canada

Israël Palestina Rusland China

Rusland Brazilië
China

Marokko
Oekraïne

Palestina Marokko

Georgië
Jordanië
Marokko
Palestina
Slovakije

Kosovo
Jordanië

Oekraïne

Israël
Kazachstan

Thailand

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

Gender van de deelnemers per soort mobiliteit in KA107

Uitgaand man Uitgaand vrouw Inkomend man Inkomend vrouw

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Studentenmobiliteit 
voor stagedoeleinden 

van/naar 
partnerlanden

3%
2%

Studentenmobiliteit 
voor studiedoeleinden 

van/naar 
partnerlanden

12%

29%

38%

Personeelsmobiliteit 
voor opleidings-

doeleinden van/naar 
partnerlanden

12%

19%

7%
6%

Personeelsmobiliteit 
voor onderwijs-

doeleinden van/naar 
partnerlanden

22%

16%

7%

9%
7%

9%

2%
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Van de inkomende deelnemers (studenten en personeel) zijn 48% 

mannen en 52% vrouwen. 67% van de inkomende mobiliteiten zijn 

studenten voor studiedoeleinden. 56% van die groep zijn vrouwen. 

De uitgaande mobiliteiten worden door net iets meer vrouwen dan 

mannen uitgevoerd (53% versus 47%).

De uitgaande mobiliteiten worden vooral door personeel uitgevoerd:

• 38% voor onderwijsdoeleinden waarvan 59% door mannen wordt 

uitgevoerd;

• 31% voor opleidingsdoeleinden waarvan 61% door vrouwen wordt 

uitgevoerd.

De studenten zijn verantwoordelijk voor 31% van de uitgaande 

mobiliteiten, waarbij de vrouwen de meerderheid uitmaken met 61%.

De genderverdeling per soort mobiliteit, onderverdeeld in inkomend 

en uitgaand, zie je op de vorige pagina.



Personeelsmobiliteit voor 
onderwijsdoeleinden naar 

partnerlanden

Personeelsmobiliteit voor 
opleidingsdoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
studiedoeleinden naar 

partnerlanden

Studentenmobiliteit voor 
stagedoeleinden naar 

partnerlanden

Hong Kong Israël
Cambodja

Rusland

Israël Marokko

Suriname Mozambique
Oekraïne

Rusland Canada
Israel

Rusland
Verenigde Staten  

van Amerika

Marokko
Thailand

Jordanië
Oekraïne

Albanië
Brazilië
Israël

Mozambique
Filipijnen
Palestina
Oekraïne

Zuid-Afrika

Verenigde Staten  
van Amerika

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

Soorten mobiliteiten in KA107 Dagen

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 6,0

Uitgaande 5,9

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 6,9

Uitgaande 7,2

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 141,7

Uitgaande 99,1

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden van/naar partnerlanden

Inkomende 54,8

Uitgaande 66,5

Gemiddelde duur van de mobiliteit in KA107 (in dagen)
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Epos Transnationale 
Activiteiten in 2020 
Samen met Erasmus+ heeft DG EAC in 2014 transnationale samen-

werkingsactiviteiten (transnational cooperation activities – TCA) 

geïntroduceerd. Terzelfdertijd zijn de succesvolle voorbereidende 

bezoeken afgeschaft, tot ongenoegen van begunstigden die via de 

voorbereidende bezoeken potentiële partners kunnen leren kennen en 

gezamenlijk projectideeën ontwikkelen en projectaanvragen 

uitschrijven.

Epos heeft kort na de lancering van Erasmus+ vastgesteld dat een 

beleid noodzakelijk was om keuzes te maken en tegemoet te komen 

aan de noden van de begunstigden. Daarom heeft Epos ETNA, of Epos 

Transnationale Activiteiten, opgestart. 

Onder ETNA vallen alle transnationale activiteiten die Epos uitvoert in 

het kader van:

• Erasmus+-activiteiten die onder de noemer TCA vallen; 

• Vlaamse programma’s (Erasmus Belgica, Intercommunautaire 

uitwisselingen, Buurklassen);

• eTwinning, Europass, Euroguidance en EPALE;

• Voorbereidende bezoeken;

• Jobshadowing door en naar Epos;

• Andere Epos-activiteiten met een transnationaal karakter.

De transnationale samenwerkingsactiviteiten vormen een instrument 

om de verschillende programma’s te ondersteunen bij het verwezen-

lijken 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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Epos publiceert de activiteiten die het wil financieren in de 

tweewekelijkse nieuwsbrief en op de website. Geïnteresseerden die 

wensen deel te nemen kunnen een gemotiveerde 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; het kan mensen inspireren en 

meteen ook kennis dissemineren.

Contactseminaries Erasmus+ (TCA)

In 2020 heeft Epos de deelname aan een contactseminarie van 

negen Vlaamse vertegenwoordigers gefinancierd. Alle andere 

geplande buitenlandse contactseminaries werden geannuleerd of 

verschoven naar 2021. Dit geldt ook voor de twee contactseminaries 

die Epos plande in Leuven (verschoven naar eind 2021/begin 2022).

Titel van het contactseminarie Locatie Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Regional contact seminar “École sans frontières! Schule ohne Grenzen!” for teachers from 
France, Luxembourg, Belgium and Germany

Duitsland 5

Use of ICT in pre-primary and primary education (kids age 1 to 9) Noorwegen 3

Inclusion and diversity strategy Ierland 1

Contactseminaries Erasmus+ (TCA) gefinancierd door Epos in 2020
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Thematische activiteiten Erasmus+ 
(TCA)

Alle geplande thematische seminaries en studiebezoeken werden 

geannuleerd of verschoven naar 2021.

Voorbereidende bezoeken

Tot slot heeft Epos ook 53 voorbereidende bezoeken naar 21 

verschillende landen gefinancierd gericht op Erasmus+ en Buur-

klassen. Ook deze actie werd sterk ingeperkt door de pandemie en de 

sluiting van de grenzen.

Bestemming Aantal 
Vlaamse 

deelnemers

Bulgarije 1

Denemarken 2

Duitsland 1

Cyprus 1

Estland 2

Finland 5

Frankrijk 5

Hongarije 2

Ierland 1

Italië 3

Malta 1

Nederland 6

Noord-Macedonië 1

Noorwegen 1

Portugal 1

Roemenië 3

Servië 2

Slovenië 1

Spanje 8

Verenigd Koninkrijk 1

Zweden 5

Totaal 53

Voorbereidende bezoeken gefinancierd door Epos in 2020
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Impact van een 
buitenlandse stage 
in het hoger  
onderwijs

Men zei op voorhand dat Erasmus je  
leven verandert. Ik begreep dat voordien 
helemaal niet en geloofde hier niet in.  
Tot wanneer ik terug thuiskwam na 
Erasmus. Zonder mijn Erasmusstage zou 
ik nu niet zijn wie ik ben, zou ik niet 
kunnen wat ik kan, en zou ik niet kunnen 
liefhebben wie ik nu liefheb.
Elise



Op stap gaan in een ander land, en daar leven 
en werken, is altijd een nieuw avontuur dat 

begint. Het verbreedt je horizon enorm en leert 
je meer oog te hebben voor wat in een andere 
maatschappij leeft. Je bouwt een netwerk van 

vrienden uit over heel Europa en zelfs 
daarbuiten, wat superverrijkend is. Kennismaken 

met een land, zijn geografie, zijn cultuur, zijn 
geschiedenis, zijn levenswijze en zijn keuken is 

ook een heel boeiende reis op zich.



84%
Beter beeld over  

eigen professionele 
doelstellingen en ambitie

75%
Ondernemender 

door stage

52%
Meer kansen op job  
in Vlaanderen

85%
Bereid om 

in het buitenland 
te werken

54%
Makkelijker toegang 
tot de arbeidsmarkt

92%
Kennismaking met 
nieuwe werkcultuur

89%
Vlot communiceren  

in team

84%
Beter samenwerken  

in team

91%
Beter communiceren 

in interculturele omgeving

79%
Werkgerelateerde  
documenten in een  
vreemde taal begrijpen:

75%
Presenteren in  
een vreemde taal

93%
Aanpassingsvermogen  
in nieuwe situaties

90%
Boost aan 
zelfvertrouwen

94%
Praktische  

professionele ervaring 

80%
Actief deelnemen  
aan een overleg  
in een vreemde taal

op de deelnemer

op de tewerkstelling
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Positieve 
impact



Wie zou nog twijfelen tussen  
Deinze en Curaçao? Vooral als 

je weet dat de begeleiding 
uitstekend is. 

Lynn

91%
stage onder Erasmus+

90%
tussen 20-30 jaar

84%
stage tijdens studies

869 
respondenten 

waarvan:

63%
Vrouwen

36%
Mannen

29%
uit gezondheidszorg en welzijn
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Vergelijking van de motieven in de impactenquête  
met de vragenlijst van de terugkerende studenten (2014-2019)

Om sociale vaardigheden beter te 
ontwikkelen, zoals zich kunnen 

aanpassen, problemen oplossen, 
nieuwsgierig zijn, enz. 

Om in het buitenland te wonen en 
nieuwe mensen te ontmoeten 

Om ervaring op te doen  
met verschillende praktijken  

op de werkvloer

Om een vreemde taal te leren  
of het gebruik ervan te verbeteren

Om mijn kansen op de  
arbeidsmarkt in België te verbeteren

Om een persoonlijk en  
professioneel netwerk  

uit te bouwen

Om mijn kansen op  
de arbeidsmarkt in het  

buitenland te verbeteren

Om meer te weten te komen  
over een ander land

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0%

Vragenlijst terugkerende studenten Impactenquête

58%

57%

47%

33%

68%

53%

45%

30%

45%

25%

49%

48%

52%

28%

55%

12%



Vergelijking bijkomende redenen impactenquête en vragenlijst teruggekeerden

De mogelijkheid om  
een Europese beurs te krijgen

De duurtijd van  
de stage was geschikt

De kwaliteit van de  
gastinstelling in het buitenland

De goede afstemming tussen de 
buitenlandse stage met het curriculum 

van mijn thuisorganisatie

De vergevorderde expertise in mijn 
studiedomein in mijn gastland

Andere

De ondersteuning bij het vinden  
van accommodatie

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%

Vragenlijst terugkerende studenten Impactenquête

46%

53%

33%

30%

47%

41%

26%

10%

9%

49%

35%

9%

15%

Via de opdrachten leer je de lokale onderwijs-
methodes in het buitenland kennen. Je krijgt 
een bredere blik op onderwijs. Dankzij de vele 
reflecties leer je jezelf en je eigen waarden en 
normen beter ontwikkelen, rekening houdend 
met een bredere kijk op de wereld.
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Mijn drive was vooral iets meer kunnen doen 
dan standaard. Een buitenlandse stage is niet 
zozeer een stage dan wel een “levenservaring”.

Verschillen in motivatie van stagiairs uit professionele en academische opleidingen

10% 20% 30% 40% 50% 90%60% 70% 80%0%

professioneel academisch

Om sociale vaardigheden beter te 
ont wikkelen, zoals zich kunnen aanpassen, 
problemen oplossen, nieuwsgierig zijn, enz. 

64%

49%

De mogelijkheid om een Europese 
beurs te krijgen

42%

56%

Om ervaring op te doen  
met verschillende praktijken  

op de werkvloer

Om in het buitenland te wonen en 
nieuwe mensen te ontmoeten

57%

50%

De reputatie van de gastorganisatie

De werktaal aan de gastinstelling

De feedback van voorgangers
19%

12%

De ondersteuning bij het  
vinden van accommodatie

12%

5%

Het stage-aanbod

45%

62%

47%

37%

De kwaliteit van de  
gastinstelling in het buitenland

25%

34%

31%

42%

23%

30%



De stage van dertien weken in Liverpool was 
bijzonder boeiend en leerrijk. Ik heb een bredere 
horizon gekregen en een breder en duidelijker 

beeld van de rol van dierenarts, ook als onder-
zoeker om de diergenees kunde te verbeteren. 

De stage is voor mij een 100% positief verhaal 
op alle vlakken. Het was een unieke kans om 
mijn competenties verder aan te scher pen en 

uit te diepen. De buiten landse stage heeft mijn 
motivatie voor verdere specialisatie studies nog 

verhoogd en geholpen bij het uittekenen van 
mijn latere professionele loopbaan.
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Impact op professionele vaardigheden

Dankzij mijn buitenlandse stage…

0%

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 120%110%90%0%

heb ik praktische  
professionele ervaring  

verworven 
49% 44% 4%

1%

1%

44%17% 21% 3 14%
kan ik gespecialiseerde  

en/of technische documentatie  
lezen en interpreteren

22% 33% 22% 4 18%

heb ik de vaardigheid ontwikkeld om 
gespecialiseerde toestellen en 

instrumenten te gebruiken

47% 44% 7% 2%
kwam ik in aanraking met een 

professionele omgeving en organisatie, 
die verschilt van die in Vlaanderen

39% 41% 13% 2 5%

ben ik in contact gekomen met 
manieren om een job in mijn 

vakdomein uit te voeren die verschilt 
van de Vlaamse aanpak

kwam ik in aanraking  
met een werkcultuur,  

die verschilt van die in Vlaanderen
53% 39% 1%7%



De Finse verpleegkundigen werken 
minder onder druk, onder meer omdat de 
ziekenhuizen kleiner zijn (gezien de 
demografie van Finland). De werkdruk 
was duidelijk lager dan in België en dus 
was er meer tijd voor patiënten en voor 
de stagiairs. De artsen zijn ook minder 
aanwezig dan in Vlaanderen en de 
verpleegkundigen hebben meer verant-
woordelijkheden dan in Vlaanderen.

Impact op teamvaardigheden

Dankzij mijn buitenlandse stage…

kan ik vlot communiceren in 
teamverband

kan ik beter samenwerken in 
teamverband

werk ik mee aan een 
gemeenschappelijke oplossing in een 

team

neem ik initiatief in het team

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100%90%

26% 63% 7%

3%

1%

21% 59% 14% 5%

18% 64% 10% 6%

1% 

1% 

1% 

0%

19% 65% 5%10%
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Impact op communicatievaardigheden

Dankzij mijn buitenlandse stage …

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

lukt het mij om duidelijk te 
communiceren in een  

interculturele omgeving

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 110%90%0%

kan ik makkelijker contacten  
leggen met anderen

1% 

2%

28% 55% 14%

kan ik vlot een persoonlijk  
netwerk opbouwen

22% 56% 17%

1% 

3%

18% 58% 18%
1% 

5%

kan ik vlot een professioneel  
netwerk opbouwen

kan ik beter professioneel 
communiceren, zowel  

schriftelijk als mondeling

2% 

3%

29% 53% 12%

36% 54% 6%
1% 

3%



Le véritable voyage de découverte ne 
consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages mais à avoir de nouveaux yeux.

Impact op de kennis van vreemde talen

Dankzij mijn buitenlandse stage …

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100%90%0%

kan ik actief deelnemen aan een 
overleg in een vreemde taal in een 

professionele omgeving 
33% 47% 8% 10%

2% 

kan ik in een vreemde taal presenteren 
in een professionele omgeving

3% 12%30% 45% 11%

26% 28% 14%23% 9%durf ik telefoneren in de  
lokale taal van de stageplaats

kan ik in een vreemde taal 
werkgerelateerde documenten  

lezen en begrijpen

2% 

33% 46% 8% 11%

durf ik mailen in de  
lokale taal van de stageplaats 

27% 29% 22% 13%8%
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Impact op de overdraagbare vaardigheden 

Dankzij mijn SMP ...

voel ik me beter in staat om me aan te 
passen aan en me te gedragen in 

nieuwe situaties 

sta ik meer open voor en ben 
nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen 

kan ik vlot(ter) problemen aanpakken 
en oplossen 

kan ik informatie kritisch bekijken en 
analyseren 

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40% 53% 5%
1% 

1%

0% 

1%

1% 

4%

17% 61% 15%

21% 63% 12%

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 110%90%0%

48% 45% 5%

20% 57% 14% 8%heb ik mijn analytische vaardigheden 
(verder) ontwikkeld 

19% 54% 4%21%

2%

heb ik geleerd om mijn tijd meer 
efficiënt te beheren

6%

1% 

1% 



Ik denk dat veel mensen vergeten dat een 
stage geen Erasmus is [in de traditionele zin]. 

Een Erasmus is leuk, sociaal en met 
leeftijdsgenoten; een stage is werken, in een 

ander land en een andere taal. Je woont 
meestal niet tussen studenten, maar tussen 
lokale mensen. … Leer je professioneel bij? 

Absoluut! Maar de grootste les? Trek je uit de 
slag en los het op. Is de stageplaats niet goed? 
Vertrek. Leer je te weinig mensen kennen? Volg 
een avondles, bouw een netwerk uit, verken het 

land! Het zijn die dingen die meetellen in het 
leven en in je loopbaan, niet zozeer wat je 

professioneel als buitenlands stagiair doet ... 
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Impact op Interculturele en maatschappelijke waarden

zie ik de meerwaarde  
van verschillende culturen

kan ik beter samenwerken met  
mensen met een andere achtergrond  

of van een andere cultuur

ben ik toleranter tegenover de waarden 
en het gedrag van anderen

ben ik me meer bewust van sociale en 
politieke concepten zoals democratie, 
justitie, gelijkheid, burgerrechten, enz.

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

1% 

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 110%90%0%

30% 53% 11%

47%39% 7% 6%

2%

6%22% 57% 14%

6% 11%17% 39% 27%

4%2% 

Dankzij mijn stage ...

Ik heb mijn buitenlandse stage in  
Zweden als heel positief ervaren. Ze heeft 
bijgedragen aan mijn zelfstandig werken 
en leren, timemanagement, en werken in 
een professionele omgeving waar veel 
interculturele relaties plaatsvinden.  
Ze heeft een duidelijke richting gegeven 
aan waar ik naartoe wil. 

Daphne (22), Oostende



De buitenlandse stage in Finland was voor mij 
persoonlijk een belangrijke ervaring omdat ik 

eens een andere mentaliteit leerde kennen dan in 
België. Ik kwam terecht in een veel opener 

leeromgeving en voelde me veel meer aanvaard 
binnen een groep enthousiaste studenten die ook 

op zoek gingen naar zelfontplooiing in deze 
wereld. Het was een unieke ervaring waaraan ik 

met veel plezier terugdenk en die ik iedereen zou 
kunnen aanraden.  

Brecht
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Impact op interesse en inzet

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 110%90%0%

ben ik meer geïnteresseerd in wat er 
dagelijks in de wereld gebeurt 

3% 

45%20% 24% 8%

ben ik meer geïnteresseerd  
in Europese onderwerpen

5% 9%20% 39% 27%

ben ik nu meer actief in het  
sociale leven van mijn gemeenschap

7% 10%9% 31% 44%

ben ik nu meer actief in het  
politieke leven van mijn gemeenschap

19% 13%5% 14% 49%

voel ik me meer Europeaan 22% 39% 25% 8%6%

Dankzij mijn stage ...

Impact op zelfvertrouwen

Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord NVTAkkoord

40%30%20%10% 60%50% 80%70% 100% 110%90%0%

heb ik meer vertrouwen  
in mijn eigen kunnen 

1% 

55%36% 6%

2%

heb ik meer zelfvertrouwen om in  
een vreemde taal te communiceren

1% 

10%41% 42% 6%

ken ik mijn eigen  
sterktes en zwaktes beter

28% 60% 9%
1%

1% 

Dankzij de stage ...



Ik zou het iedereen enorm aanbevelen.  
Op Erasmus gaan is een fantastische ervaring. 

Voor mij was het een avontuur waar ik nog vaak 
aan terugdenk. Ik heb niet zoveel bijgeleerd als ik 
in België had gedaan, maar ik heb wel heel veel 
over mezelf geleerd. Het is heel interessant om 

andere mensen te leren kennen en meer te leren 
over hun gewoontes en tradities.  

Liese (24), Roeselare



121

Impact op de competenties, eigenschappen en waarden van de respondenten

40%

60%

80%

100%

20%

94%
Praktische 

professionele 
competenties87%

Zelfvertrouwen

58%
Specifieke
technische
competenties

87%
Ervaren van 
verschillende 
professionele 
praktijken, 
organisatie, cultuur

69%
Kennis van 

vreemde taal

83%
Overdraagbare 

vaardigheden

84%
Teamvaardigheden

85%
Communicatie-
vaardigheden

50%
Sociale en politieke 

interesse en inzet

53%
ICT-vaardigheden

83%
Interculturele vaardigheden en waarden

% helemaal akkoord



Impact van de stage op de arbeidssituatie volgens statuut

Ik ben tevreden  
met mijn huidige  

professionele situatie 

Dankzij mijn buitenlandse stage  
sta ik open voor een job  

in het buitenland

Dankzij mijn buitenlandse stage  
heb ik meer kansen om een  

job te vinden in het buitenland

Dankzij buitenlandse stages  
had ik een makkelijkere  

toegang tot de arbeidsmarkt 

Mijn buitenlandse stage  
heeft geen impact gehad op  

mijn huidige jobsituatie 

Wanneer ik solliciteerde/solliciteer 
voor een job vertelde ik steeds over 

mijn buitenlandse stage 

Dankzij mijn buitenlandse stage  
heb ik een beter beeld over mijn 

professionele doelstellingen en ambitie 

Dankzij mijn buitenlandse  
stage ben ik ondernemender 

Dankzij mijn buitenlandse stage  
heb ik meer kansen om een job  

te vinden in Vlaanderen

Het certificaat dat ik ontving  
van mijn buitenlandse stageplaats 

heeft mij geholpen/zal  
helpen om een job te vinden

De Europass Mobiliteit die ik ontving 
na mijn buitenlandse stage had een 

positieve impact/zal een impact 
hebben op mijn tewerkstelling
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Volgens mij moet je vooral op buiten-
landse stage gaan voor jezelf. Enig 
voordeel op de arbeidsmarkt later is 
mooi meegenomen, als dat zo uitdraait. 
Maar het is vooral zo’n grote verrijking op 
persoonlijk vlak dat ik het iedereen heel 
erg kan aanraden. Iedereen, niet nood-
zakelijk alleen zij die ervoor openstaan, 
maar ook zij die er misschien niet meteen 
aan denken om een buitenlandse stage 
te ondernemen.

Martijn (31), Gent

De volledige studie en ervaringen zijn beschikbaar op 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/downloads/

EPOS_Impact-stages-in-hoger-onderwijs_(Nederlands_bro-

chure).pdf en https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/

downloads/Bijlagen+onderzoek+naar+de+impact+van+Eras-

mus%2B+SMP+stages.pdf
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Overzicht van  
het Erasmus+-
programma  
(2014-2020)
Dit overzicht beperkt zich tot de aanvragen en goedgekeurde 

projecten tijdens de periode 2014 tot en met 2020. Voor de resultaten 

van de uitvoering van de projecten over de Erasmus+-periode is het 

nog te vroeg: de projecten uit 2020 lopen tot en met 2023 en pas dan 

is het mogelijk om een volledig overzicht te bieden van de 

projectresultaten voor de periode 2014-2020.

De cijfers tot nu toe zijn echter ook al indrukwekkend. Zo ontving 

Epos in totaal 2.008 aanvragen ter financiering: in 2014 zijn er 279 

projecten bij Epos ingediend terwijl het in 2020 om 388 projecten 

ging. 1.299 daarvan, of 65%, zijn ook daadwerkelijk gefinancierd: van 

135 gefinancierde projecten in 2014 gaat het naar 248 in 2020.



KA1 – individuele leermobiliteit

In KA1 is het aantal contracten tijdens de periode 2014-2020 

gestegen met 55% tot 175. Er zijn wel meer organisaties betrokken 

dan dat er contracten zijn. Zo moet het domein beroepsonderwijs en 

-opleiding de organisaties waarmee er werd samengewerkt in het 

buitenland opnemen in de aanvraag, waardoor er sowieso al meer 

organisaties zijn dan aanvragen.

Daarnaast is er ook het succes van de consortia. Meerdere 

organisaties kunnen dan samen één aanvraag indienen. De 

consortia-formule was in het begin onbekend, maar naarmate het 

programma is gevorderd, is het wel degelijk opgepikt. Vooral kleinere 

organisaties die niet over de expertise noch mankracht beschikken 

om een aanvraag in te dienen, kunnen toch deelnemen onder de 

paraplu van een ervaren consortium-coördinator.

In 2014 werden er twee aanvragen door consortia gefinancierd, terwijl 

dat in 2020 reeds 24 aanvragen waren. Over de volledige periode 

werden 107 aanvragen door een consortium in KA1 gefinancierd. 

KA1-organisaties

Aantal contracten Aantal organisaties
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In de ontvangen KA1-projectaanvragen werd er financiering gevraagd 

voor in totaal 98.290 deelnemers. Daarvan werd ruim 75% gefinan-

cierd in contracten met begunstigden (74.845). 

Het aantal mobiliteiten in KA1-contracten is in 2014 klein gestart 

met 7.949 deelnemers (11% van het totaal over de zeven jaren). In de 

daaropvolgende jaren zijn er steeds meer mobiliteiten gefinancierd: 

2019 en 2020 waren goed voor 18% elk van de in totaal gecon-

tractualiseerde mobiliteiten. 

 

Aanvragen Contracten

2015 2016 2018 2019 20202017

Aantal mobiliteiten door deelnemers in KA1
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Het aangevraagde budget is in KA1 gemiddeld 1,3 keer zoveel als wat 

kan worden toegekend. 79% van wat wordt aangevraagd is ook 

toegekend.

 

Uit beide bovenstaande grafieken blijkt:

• Dat de beschikbare middelen voor projectfinanciering stijgen over 

de volledige periode;

• Dat de vraag altijd de beschikbare middelen overstijgt;

• Dat er soms meer wordt gefinancierd dan er oorspronkelijk 

beschikbaar is, vooral dan in de beginjaren: dat komt doordat Epos 

overschotten kan verschuiven tussen kernacties en domeinen om 

middelen optimaal te gebruiken voor projectfinanciering. Epos 

heeft daarbij vanaf de start geopteerd om mobiliteiten voorrang te 

geven omdat het Erasmus+-programma ook voorrang geeft aan 

mobiliteiten. Die verschuivingen moeten wel worden goedgekeurd 

door de EC. 

Aangevraagd Gecontractualiseerd Beschikbaar

De KA1-budgetten
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De volgende grafiek maakt duidelijk hoe de mobiliteiten verspreid zijn 

over de domeinen (excl. KA107):

 

Het aandeel van Spanje is zeer groot omdat het de populairste 

bestemming is in het hoger onderwijs, en net dat domein is veruit het 

grootste wat het aantal mobiliteiten betreft.

De tien topbestemmingen zijn:

799 
Volwasseneneducatie

3.099
Schoolonderwijs

 7.697
Beroepsonderwijs en -opleiding

44.297
Hoger onderwijs
(programmalanden)

Aandeel in de KA1-mobiliteiten per domein (op basis van de contracten)

7% 
Portugal

18%
Spanje

 15%
Frankrijk

 14%
Nederland

9%
Duitsland

8%
Finland

11%
Verenigd Koninkrijk

8% 
Italië

Top 10 KA1-bestemmingen (op basis van de contracten)



Nederland en het Verenigd Koninkrijk komen terug in de top vijf bij 

alle domeinen.

Finland daarentegen zit enkel in de top vijf van het domein school-

onderwijs. Het feit dat Finland vaak wordt voorgesteld als voor-

beeldland op het vlak van onderwijs zit daar zeker voor iets tussen. 

Nederland is wel het populairste land in schoolonderwijs.

Het Verenigd Koninkrijk staat met 18% bovenaan in de top vijf van 

bestemmingen in het domein beroepsonderwijs en -opleiding. Maar 

ook in het domein hoger onderwijs is het Verenigd Koninkrijk populair 

met ca. 11% van de mobiliteiten. Organisaties in beide domeinen 

ondervinden de gevolgen van de Brexit20 aan den lijve en zoeken naar 

kwaliteitsvolle alternatieven.

Zuiderse landen doen het altijd goed. In het hoger onderwijs prijkt 

Spanje op de eerste plaats met 15% van de mobiliteiten in dat domein. 

In schoolonderwijs staan Portugal en Italië in de top vijf met respec-

tievelijk 13% en 9%, dus samen goed voor 22%. Portugal bereikt enkel 

bij schoolonderwijs de top vijf. In beroepsonderwijs en -opleiding prijkt 

Spanje in de top vijf met 11%. In volwassenen educatie staan Italië en 

Spanje vermeld met respectievelijk 13 en 11%, of circa één van de vier 

mobiliteiten gaat naar één van die twee landen.

Wat is er nog te vertellen over de mobiliteiten?

Circa 40% van de mobiliteiten wordt uitgevoerd door mannen, en 

ongeveer 22% wordt uitgevoerd door personeel van de organisatie. 

Van alle mobiliteiten is er slechts 0,29% geregistreerd als “mobiliteit 

met functiebeperking”21. Alhoewel dit percentage wel zeker een 

onderschatting is, omdat niet iedereen zich aanmeldt voor deze 

categorie, blijft het aantal toch veel te laag. Er wordt onderzocht wat 

het aandeel van deze groep in de totale populatie is, maar dit wordt 

bemoeilijkt door verschillende definities en registratiemethodes. 

Deelname door “kansarme groepen”22 scoort nog lager met 0,21%,  

en ook daar is dit wel zeker een onderschatting maar evenzeer een 

ondervertegenwoordiging. Mobiliteiten door zogenaamde sociaal-

economische achtergestelde23 personen scoren 10,74%. Deze groep 

20 Zie ook editie 2019 van het jaarboek voor een 
overzicht van de cijfers (pre-corona) van en naar 
het Verenigd Koninkrijk.

21 Of “special needs”
22 Of “fewer opportunities”
23 Of “disadvantaged background”
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wordt enkel in het hoger onderwijs geregistreerd en feitelijk gaat het 

telkens om studenten met een aanvullende beursvergoeding. Hier is 

de registratie dus duidelijk.

Onder Erasmus+ zijn mobiliteiten ook internationaal geworden, en 

niet alleen Europees: vanaf de oproep 2015 kunnen mobiliteiten in het 

hoger onderwijs zowel naar als van landen buiten Europa, de zoge-

naamde partnerlanden. Dat aantal is voortdurend gegroeid, net als de 

bestemmingen. Uniek aan dit type is dat een project niet alleen de 

mobiliteiten naar de partnerlanden financiert, maar ook de mobili-

teiten uit de partnerlanden. Door wijzigingen aan deze mobiliteiten 

doorheen het programma is het echter moeilijk om trends vast te 

stellen: zo wijzigen de partnerlanden, de soorten mobiliteiten die 

kunnen worden gefinancierd, enz. In bijlage 3 wordt overzichtelijk 

weergegeven wat de evolutie is van dit type.

Waar in het domein hoger onderwijs het Europese Handvest (of ECHE 

– European Certificate in Higher Education) al langer bestond, is een 

soortgelijk VET-charter in 2016 ingevoerd in het domein beroeps-

onderwijs en -opleiding. Organisaties die zo’n charter aanvragen, 

hebben al behoorlijk wat ervaring opgebouwd en kunnen aantonen 

dat hun internationaliseringsstrategie, vooral dan voor mobiliteiten, 

structureel is ingebouwd in de algemene organisatiestrategie. 

Organisaties met zo’n charter hebben het voordeel dat hun mobili-

teits aanvragen korter zijn én voorrang krijgen op organisaties zonder 

charter. In het hoger onderwijs daarentegen moeten alle aanvragende 

organisaties een charter hebben om mobiliteiten te kunnen aanvragen.

Eens Erasmus+ volledig is afgewerkt, de eindrapporten ingediend en 

gecontroleerd, is er zicht op wat er daadwerkelijk werd gerealiseerd 

over de volledige periode. En dan wordt het interessant om te bekij ken 

hoe de plannen in de contracten daadwerkelijk werden uitgevoerd.



KA2 – Strategische partnerschappen

Strategische partnerschappen beogen de ontwikkeling, overdracht 

en/of toepassing van innovatieve praktijken te bevorderen evenals de 

tenuitvoerlegging van gezamenlijke initiatieven die samenwerking, 

intercollegiaal leren (peer learning) en uitwisseling van ervaring op 

Europees niveau stimuleren.

Types partnerschappen

Ze kunnen twee vormen aannemen:

• Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie;

• Strategische partnerschappen ter ondersteuning van de 

uitwisseling van goede praktijken.

Daarnaast bestaan er partnerschappen waaraan enkel scholen kunnen 

deelnemen. Van 2015 tot en met 2017 zijn dit de strategic partnerships 

for schools only (KA219), van 2018 tot en met 2020 heten ze partner-

schappen voor schooluitwisselingen (KA229). De projecten kunnen 

gebruikmaken van de kansen voor mobiliteit voor leerlingen en perso-

neel om de deelnemende scholen te helpen zich als organisaties te 

ontwikkelen en hun vermogen om in internationale projecten te werken, 

te verhogen. Bovendien wordt het combineren van mobiliteit en fysieke 

uitwisseling met virtuele samenwerking via eTwinning sterk aanbevolen.

Actie Aantal 
projecten

Met 
intellectual 

outputs

Met onderwijs-, 
opleidings-, en 

leer-activiteiten

Over 
inclusie

KA200 - Strategische partnerschappen - sectoroverschrijdend 3 100,0% 100,0% 33,3%

KA201 - Strategische partnerschappen in schoolonderwijs 50 82,0% 64,0% 44,0%

KA202 -  Strategische partnerschappen in beroepsonderwijs  
 en -opleiding

43 86,0% 58,1% 32,6%

KA203 - Strategische partnerschappen in hoger onderwijs 23 100,0% 65,2% 34,8%

KA204 - Strategische partnerschappen in volwasseneneducatie 31 77,4% 83,9% 64,5%

KA219 - Partnerschappen tussen scholen 13 7,4% 95,7% 34,8%

KA226 - Strategische partnerschappen voor digitale paraatheid  
 in het onderwijs

7 100,0% 57,1% 42,%9

KA227 - Strategische partnerschappen voor creativiteit 6 50,0% 83,3% 33,3%

KA229 - Partnerschappen voor schooluitwisseling 75 0,0% 99,7% 32,0%

Totaal 251 55,8% 78,5% 34,7%

Gecontractualiseerde projecten
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Gecontractualiseerde projecten

In de periode 2014-2020 heeft Epos 716 projecten ontvangen. Daarvan 

heeft Epos 251 projecten gecontractualiseerd. De gemiddelde 

totaalscore van de projecten is jaar na jaar lichtjes gestegen.

Kenmerkend voor partnerschappen ter ondersteuning van innovatie 

zijn de intellectuele prestaties/tastbare resultaten24 van het project 

(zoals onderwijsprogramma’s, materiaal voor pedagogische doel-

einden en jeugdwerk, open leermiddelen, IT-instrumenten, analyses, 

studies, methoden voor intercollegiaal leren (peer learning) enzo-

voort). Bijna 56% van de projecten voorzien dergelijke prestaties/

resultaten. In het domein hoger onderwijs (KA203) zijn enkel partner-

schappen ter ondersteuning van innovatie mogelijk, terwijl school 

exchange partnerships (KA229) exclusief gericht zijn op de uitwis-

seling van goede praktijken.

Strategische partnerschappen kunnen transnationale individuele 

leer-, onderwijs- en opleidingsactiviteiten25 organiseren voor zover die 

een meerwaarde opleveren voor de verwezenlijking van de pro ject-

doelstellingen. In bijna 8 op de 10 projecten worden dergelijke activi-

teiten ontplooid.

Strategische partnerschappen kunnen doorgaans een breed scala 

aan activiteiten ontwikkelen, zoals activiteiten om professionele 

krachten in onderwijs en opleiding beter voor te bereiden op en hen in 

te zetten bij uitdagingen inzake gelijkheid, diversiteit en inclusie in de 

leeromgeving. Ongeveer één op de drie projecten zet hierop in.24 In het Engels: intellectual outputs (IO)
25 In het Engels: learning, teaching, training 

activities (LTT)

Oproepjaar Aantal projecten Gemiddelde totale score

2014 22 65,4

2015 18 68,4

2016 23 68,5

2019 53 70,0

2018 38 70,2

2017 24 71,4

2020 73 72,0

Gemiddelde totaalscore



Prioriteiten en topics

Strategische partnerschappen moeten één horizontale of één vak-

inhoudelijke prioriteit selecteren als meest relevant. Daarnaast kan 

een partnerschap nog maximaal twee andere prioriteiten selecteren. 

Horizontale prioriteiten worden het vaakst als meest relevant 

geselec teerd: “Social inclusion” in de domeinen volwasseneneducatie, 

schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, “Supporting 

individuals in acquiring and developing basic skills and key 

competences” in het hoger onderwijs en partnerschappen waaraan 

enkel scholen kunnen deelnemen.

Verder moeten partnerschappen minimaal één en maximaal drie 

relevante topics selecteren die ze behandelen. “New innovative 

curricula/educational methods/development of training courses” is 

het meest geselecteerde topic in alle domeinen. In partnerschappen 

Meest relevante prioriteitsgroepen

Niet bekend

Jeugd

Volwasseneneducatie

Hoger onderwijs
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waaraan enkel scholen kunnen deelnemen is dat “ICT - new 

technologies - digital competences”.

Rol en types organisaties

Strategische partnerschappen staan open voor elke organisatie die 

actief is op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of in 

andere sociaaleconomische sectoren, en ook voor organisaties die op 

verschillende terreinen tegelijk actief zijn (zoals lokale en regionale 

overheden, centra voor erkenning en validering, kamers van koop-

handel, vakorganisaties, centra voor begeleiding, culturele organi-

saties). Zij kunnen de rol van projectaanvrager (applicant) of partner 

op zich nemen. Partners kunnen zowel uit België afkomstig zijn als uit 

het buitenland.

De aanvrager is in 68% van de gevallen een onderwijsinstelling.

Er zijn zes instellingen die vijf of meer projecten met succes hebben 

ingediend. Dat zijn allemaal hogeronderwijsinstellingen. De meest 

succesvolle aanvrager heeft 11 projecten binnengehaald.

De onderwijsinstellingen vertegenwoordigen 45% van de Belgische 

partners en 63% van de buitenlandse partners in de strategische 

partnerschappen.

Aanvrager

Instelling voor hoger onderwijs (tertiair niveau) 19,9%

School/instelling/onderwijscentrum – Algemeen onderwijs 
(secundair niveau)

18,3%

School/instelling/onderwijscentrum – Beroepsonderwijs en 
-opleiding (secundair niveau)

14,7%

School/instelling/onderwijscentrum – Algemeen onderwijs  
(primair niveau)

7,6%

School/instelling/onderwijscentrum – Beroepsonderwijs en 
-opleiding (tertiair niveau)

4,4%

School/instelling/onderwijscentrum – Volwasseneneducatie 3,2%

School/instelling/onderwijscentrum – Algemeen onderwijs  
(pre-primair niveau)

0,4%



Aangevraagd Gecontractualiseerd Beschikbaar

De KA2-budgetten
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Budgetten

Uit bovenstaande grafiek blijkt:

• Dat er altijd veel meer wordt aangevraagd dan er beschikbaar is;

• Dat de beschikbare middelen voor projectfinanciering stijgen over 

de volledige periode;

• Dat er soms meer wordt gefinancierd dan er oorspronkelijk beschik-

baar is: dat komt doordat er tussen kernacties en domeinen 

middelen kunnen worden verschoven, waardoor overschotten elders 

kunnen worden ingezet. Die verschuivingen moeten wel worden 

goedgekeurd door de EC. 





Het nieuwe  
programma  
Erasmus+  
(2021-2027)0

Accreditatie als voorbereiding op 
het nieuwe programma 2021-2027

In het nieuwe programma zijn er grosso modo twee soorten mobili-

teitsaanvragen (KA1):

• Aanvragen door geaccrediteerde organisaties; 

• Aanvragen door de onervaren organisaties die wat tijd nodig 

hebben om het programma te leren kennen en hun activiteiten 

structureel uit te bouwen, waarna ze dit ook kunnen attesteren.

De Erasmus+-accreditatie is een instrument voor instellingen in het 

schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwassenen-

educatie26 die zich willen openstellen voor grensoverschrijdende 

uitwisseling en samenwerking. Organisaties met een accreditatie 

hebben succesvol aangetoond dat er een structureel plan is om 

kwaliteitsvolle leermobiliteitsactiviteiten binnen een ruimer kader uit 

te voeren. 

Zij worden beloond met een vereenvoudigde aanvraag vanaf de 

eerste oproep in het nieuwe programma. Daarom werd de oproep 

voor accreditatie al in 2020 gehouden en afgehandeld alhoewel dit 

geen verband houdt met de oproep 2020.

VET-charterhouders, die dus eigenlijk al over een soort accreditatie 

beschikken onder het eerste Erasmus+-programma (2014-2020), 

konden een vereenvoudigde accreditatie-aanvraag indienen. 28 

charterhouders hebben gebruik gemaakt van deze optie. Zij hebben, 

na evaluatie, allen een accreditatie ontvangen.
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26 Het hoger onderwijs heeft ECHE of Erasmus 
Charter for Higher Education (het Erasmus 
Handvest voor het hoger onderwijs)



De toekenning van een accreditatie staat los van financiering: wil een 

geattesteerde organisatie KA1-mobiliteiten financieren, dan moet er 

nog steeds een aanvraag worden ingediend. 

Korte voorstelling van  
het nieuwe programma 

Het Erasmus+-programma is een van de meest opvallende succes-

verhalen van de Europese Unie. Het programma bouwt voort op de 

resultaten die al ruim dertig jaar worden geboekt met Europese 

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

sport, die zowel een intra-Europese als een internationale partner-

schapsdimensie hebben.

Het nieuwe Erasmus+-programma (2021-2027) is op 1 januari 2021 

van start gegaan27. Het programma speelt een cruciale rol in de 

ondersteuning van de doelstellingen van de Europese onderwijsruim-

te, het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027, de EU-strategie 

voor jongeren en het werkplan van de Europese Unie voor sport. 

De algemene doelstelling van het programma is de educatieve, 

beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, 

opleiding, jeugdzaken en sport, zowel in Europa als daarbuiten, te 

ondersteunen en zo bij te dragen tot duurzame groei, hoogwaardige 

werkgelegenheid en sociale samenhang, het bevorderen van innovatie 

en de versterking van de Europese identiteit en actief burgerschap.

Aantal  
unieke aanvragen

Aantal  
ontvankelijk

Aantal  
recht op accreditatie

Schoolonderwijs 21 20 16

     waarvan consortium 13 11

VET – aanvrager is geen charterhouder 27 27 23

     waarvan consortium 10 8

VET – aanvrager is charterhouder 28 28 28

Totaal VET 55 55 51

Volwasseneneducatie 11 10 4

     waarvan consortium 4 1

Totaal 87 85 71

27 Verordening (EU) 2021/817 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot 
vaststelling van “Erasmus+”: het programma van 
de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, 
en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 
1288/2013, Publicatieblad van de Europese Unie 
L189 van 28 mei 2021.

Aantal accreditatie-aanvragen
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De specifieke doelstellingen van het programma zijn: 

• de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en 

groepen, en van samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardig-

heid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van 

organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding; 

• de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel 

leren en de actieve participatie van jongeren, en van samenwerking, 

kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van 

organisaties en beleid op jeugdgebied; 

• de bevordering van de leermobiliteit van sportpersoneel, en van 

samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het 

niveau van de sportorganisaties en het sportbeleid.

Het programma legt een sterke nadruk op vier prioriteiten.

• Inclusie en diversiteit:

 Het programma voorziet mechanismen en middelen om de 

deelname te bevorderen van deelnemers met fewer opportunities 

(personen met diverse culturele, sociale en economische 

achtergronden, leermoeilijkheden, migratieachtergrond, personen 

met een functiebeperking en personen die in afgelegen en rurale 

gebieden wonen) en de organisaties die met deze groepen werken.

• Digitale transformatie: 

 Het programma zal toegankelijk digitaal leren van hoge kwaliteit 

ontwikkelen, de capaciteit van leerkrachten, opleiders en 

jeugdwerkers om digitale instrumenten en inhoud te gebruiken, 

stimuleren, en afstandsonderwijs en blended learning testen en 

bevorderen. De mobiliteitsacties van het programma zullen meer 

kansen bieden om digitale vaardigheden te verwerven en te 

ontwikkelen via initiatieven zoals het Digital Opportunities 

Traineeship scheme.

• Milieu en bestrijding van klimaatverandering:

 Het programma zal het goede voorbeeld geven door deelnemers 

aan te moedigen koolstofarm vervoer te gebruiken als alternatief 

voor vliegen. De Erasmus-financiering zal ook worden gebruikt om 

kennis en begrip van duurzaamheid en klimaatactie op te bouwen, 



zodat Europeanen de wereldwijd toonaangevende competenties 

verwerven die nodig zijn om duurzame samenlevingen, levensstijlen 

en economieën tot stand te brengen.

• Deelname aan democratie:

 Het programma wil de beperkte deelname van de burgers aan de 

democratische processen en hun gebrek aan kennis van de 

Europese Unie aanpakken en proberen hen te helpen om de 

problemen te overwinnen die het hen moeilijk maken om actief 

betrokken te zijn bij en deel te nemen aan hun gemeenschappen  

of het politieke en maatschappelijke leven van de Unie. Het 

programma is gericht op ondersteuning van actief burgerschap en 

ethiek binnen levenslang leren; het bevordert de ontwikkeling van 

sociale en interculturele competenties, kritisch denken en 

mediageletterdheid. 

Om de doelstellingen en prioriteiten te bereiken, biedt het programma 

mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking in hoger onderwijs, 

beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie, schoolonder-

wijs, jeugd en sport. 

Het programma bestaat uit drie kernacties en Jean Monnet acties.

1. Kernactie 1:  

Individuele mobiliteit

 Mobiliteit van lerenden en personeel is de kernactiviteit van 

Erasmus+. Enkele nieuwigheden op het vlak van leermobiliteit zijn:

• In hoger onderwijs: Blended Intensive Programmes zullen online 

leren en groepswerk combineren met kortlopende fysieke 

buitenlandse mobiliteit.

• In beroepsonderwijs- en opleiding: organisaties met een 

Erasmus-accreditatie kunnen lerenden en personeel op 

leermobiliteit sturen buiten Europa.

• In schoolonderwijs: Erasmus+ financiert kortlopende en 

langlopende mobiliteit van leerlingen en groepsmobiliteit van 

leerlingen.

• In volwasseneneducatie: het programma ondersteunt de mobiliteit 

van lerenden met fewer opportunities zodat ze hun persoonlijke 

ontwikkeling en sleutelcompetenties kunnen verbeteren.
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2. Kernactie 2:  

Samenwerking tussen organisaties en instellingen

 Erasmus+ ondersteunt projecten die samenwerking en uitwissseling 

van praktijken tussen organisaties bevorderen zodat ze een beter 

gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, innovatief 

onderwijs- en opleidingsmethodes ontwikkelen, non-formeel 

onderwijs promoten en gezamenlijke tools en activiteiten 

ontwikkelen. Enkele nieuwigheden zijn:

• Small scale partnerships om nieuwkomers en kleinschalige 

organisaties een gemakkelijkere toegang te bieden tot Erasmus+;

• De lancering van de Erasmus Teacher Academies die de kennis en 

expertise van de lerarenopleidingen gaan samenbrengen.

3. Kernactie 3:  

Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

 Het programma ondersteunt beleidsontwikkeling en samenwerking 

op EU-niveau en draagt zo bij tot de hervorming en modernisering 

van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Via deze kernactie wordt er 

ondersteuning geboden voor talen, studiebezoeken, 

contactseminaries, enz.

4. Jean Monnet acties

 Deze acties stimuleren de reflectie over de Europese integratie 

door het bevorderen van kennis en bewustmaking over EU-

aangelegenheden. Nieuw is de actie die zich richt op scholen en 

instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Om de ambities van het programma waar te maken, is het budget 

ten opzichte van het vorige programma bijna verdubbeld tot 26,2 

miljard euro aangevuld met 2,2 miljard euro uit de EU-instrumenten 

voor externe samenwerking.
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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 hogeronderwijs-

instellingen 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 leer-

krachten te structureren en te versterken.

De middelen in het MB Leermobiliteiten zijn integraal bestemd voor 

de projectbegunstigden.

In 2020 zijn de leermobiliteiten opgeschort als gevolg van de  

Covid-19-pandemie.





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 volwassen-

educatie 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 de 24 

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

37 nationale ondersteuningsdiensten verspreid over heel Europa. Alle 

nationale teams staan in nauw contact met de belangrijkste spelers 
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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 ondersteunings-

diensten 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

• gaat EPALE actief op zoek 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;
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• organiseert EPALE eigen events, en nemen we deel aan 

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 dat alle bijdragen op het platform relevant en 

van hoge kwaliteit zijn;

• organiseert EPALE studiebezoeken aan organisaties die 

gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s.

Activiteiten 2020
Tijdens de uitbraak van Covid-19 bleven veel lesgevers in de 

volwasseneneducatie hun cursisten ondersteunen. Het was meer dan 

ooit belangrijk om in contact te blijven met elkaar, ervaringen uit te 

wisselen en elkaar te inspireren. Daarom organiseerde EPALE de actie 

“Kom op verhaal” waarbij we verhalen en interviews verzamelden van 

de hele sector volwasseneneducatie en vooral over hoe ze afrekenden 

met Covid. 

Dat leverde deze interviews en verhalen uit Vlaanderen op van: 

• Els Van Raemdonck van de Onderwijsinspectie en Tim Van Aken, 

pedagogisch adviseur bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen; 

• Sarah Bossaert met Bart Vermeer, Bart Tsiobbel and Elke 

Pepermans – pedagogische begeleiders en lesgevers van Go!; 

• Nele Vanderhulst van Socius;

• Claudia Gaspard en Geert Huysman van Go! CVO Antwerp;

• Ana Ferrando, van CVO Edukempen;

• Katrien Bernaerts, EPALE-ambassadeur en coördinator van 

Toll-net.

 

In totaal verzamelden alle EPALE-ondersteuningsdiensten 114 

verhalen uit heel Europa. Die werden gebundeld in een EPALE 

Community Storybook. EPALE publiceerde ook een EPALE-zine over 

de “Covid19-crisis: kansen om te leren”. 

Om uiteenlopende redenen waren er heel wat wissels in de groep 

EPALE-ambassadeurs. Ze 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 2020:

https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-interview-els-van-raemdonck-onderwijsinspectie-vlaanderen
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/epale-interview-tim-van-aken-pedagogisch-begeleider
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/sarah-bossaert-community-story-belgium
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/nele-vanderhulst-community-story-belgium
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/claudia-gaspard-community-story-belgium
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/geert-huysman-community-story-belgium
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ana-ferrando-community-story-belgium
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/katrien-bernaerts-community-story-belgium


• Katrien Bernaerts (Toll-net)

• Nele Hollemaert (VDAB)

• Julie Focquet (Alden Biesen)

• Fred Dhont (Socius)

• Sara Jaminé en Jannik Dirickx (Vocvo)

• Tom Uten (Europahuis Ryckevelde)

• Renilde Reynders (Epos)

• Guy Tilkin (Alden Biesen)

• Margot Delleman (VOV)

• Bieke De Loof (Klasbak)

Ter gelegenheid van World Teachers’ Day op 5 oktober organiseerde 

EPALE een workshop over “LOLA: Live Online Learning Activities” ter 

ondersteuning van lesgevers. De workshop vond plaats in het 

Nederlands, Engels en Frans en er werkten hiervoor samengewerkt 

met de Franstalige en Duitstalige EPALE-ondersteuningsdiensten.

De internationale EPALE community conference (op 6, 7 en 8 oktober) 

kon worden bijgewoond door Vlaamse professionals uit de volwassenen-

educatie. EPALE-Vlaanderen organiseerde ook zelf een Vlaamse 

workshop: “Levenslang leren, levenslang erkennen” op 6 oktober.

EPALE ondersteunde de Wablieft-prijs.

 

Er stond een conferentie met de UNESCO leerstoel voor volwas-

senen educatie op de planning, maar door Covid is die uitgesteld.

 

EPALE ondersteunde de kickoff van het project Lang Leven Leren van 

de Vlaamse nationale coördinator voor de Europese Agenda voor 

Volwasseneneducatie. 

Er waren (online) gesprekken en vergaderingen met betrokkenen uit 

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

in de sector, en EPALE nam deel aan (online) evenementen van 

stakeholders, bijvoorbeeld:

• Conferentie over duaal leren georganiseerd door Syntra Vlaanderen 

- 110220

• VISKA Erasmus+ project internationale conferentie - 120220

• All Digital conferentie – over individuele leerrekeningen - Brussels 

- 180220
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https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/win-free-lola-workshop-world-teachers-day
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference/all-the-contents
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fnl%2Fblog%2Fepale-workshop-vlaanderen&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910464562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FArZaF%2Fg838z42uFUNJ3Md6RGa5EBMnEW753fOgprcI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wablieft.be%2Fnl%2Fwablieft-prijs&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910464562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fP186sQpxbZYYuTZDTsGNyjDz7AG%2BGlKwh%2Bmn0fxurU%3D&reserved=0
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/save-date-eerste-vlaams-nederlandse-unesco-werkconferentie-volwasseneneducatie
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/save-date-eerste-vlaams-nederlandse-unesco-werkconferentie-volwasseneneducatie
https://langlevenleren.be/kick-off-3/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/conferentie-duaal-leren
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/final-conference-viska-project
https://all-digital.org/events/ilas-in-2020s/
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EPALE droeg bij aan alle Europese inhoudelijk thematische 

campagnes. In het tweede kwartaal van 2020 was er een EPALE-

focus over Digitale vaardigheden als kans om te kunnen blijven leren. 

In het derde kwartaal was dat Leeraanbod basisvaardigheden. In het 

vierde kwartaal Sociale inclusie van de steeds ouder wordende 

bevolking en intergenerationeel leren.

EPALE promootte de Partner Search Tool actief bij gebruikers die op 

zoek zijn naar projectpartners. 

EPALE publiceerde internationale Erasmus+- projectresultaten, 

bijvoorbeeld: 

• Erasmus+: Timmeren aan een Europees Center of Vocational 

Excellence voor hout, in samenwerking met de nationale coördinator;

• NiMap-project: Diversiteit en inclusie: prioriteit op onze 

arbeidsmarkt?, in samenwerking met de Vlaamse nationale 

coördinator voor de Agenda voor Volwasseneneducatie;

• In samenwerking met de centrale ondersteuningsdienst en de 

nationale coördinator: AI gaat zo sterk worden dat weerstand 

ertegen nutteloos is;

• Europass: No lifelong Learning without Lifelong Recognition.

EPALE zette sociale media in om het platform en de inhoud te promoten

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

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

Resultaten 2020 

Eind 2020 had België 2.378 geregistreerde leden (met een profiel op 

EPALE) tegenover 1.773 in 2019. 

EPALE België (cijfers voor Vlaanderen zijn niet apart beschikbaar) 

publiceerde 98 nieuwsartikelen, 57 blog posts, 16 evenementen en 42 

leermaterialen, wat een totaal van 213 inhoudelijke bijdragen op het 

platform oplevert. Gegevens voor kwartaal 3 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 21 nieuwsartikelen, 29 blog posts, 30 evene-

menten en 29 leermaterialen, wat een totaal van 109 oplevert.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fnl%2Fblog%2Fepale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910414783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vC9OrC9b8GiBMKpPqCCRX5VJFNdGJGoegQztf1rmqOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fnl%2Fblog%2Fepale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910414783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vC9OrC9b8GiBMKpPqCCRX5VJFNdGJGoegQztf1rmqOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fnl%2Fnewsletters%2Fsocial-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910414783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oKj2UhKnEdufQHP%2FYXHmifwfeMpxIn%2BwFJP%2Bs45Na74%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fnl%2Fnewsletters%2Fsocial-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning&data=04%7C01%7Ckarine.nicolay%40epos-vlaanderen.be%7C2aded4f898f543cc0cdf08d90a31b706%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637552030910414783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oKj2UhKnEdufQHP%2FYXHmifwfeMpxIn%2BwFJP%2Bs45Na74%3D&reserved=0
https://epale.ec.europa.eu/nl/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/en/node/165181
https://epale.ec.europa.eu/en/node/165181
https://epale.ec.europa.eu/en/node/165180
https://epale.ec.europa.eu/en/node/165180
https://epale.ec.europa.eu/en/node/164780
https://epale.ec.europa.eu/en/node/164780
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/geen-levenslang-leren-zonder-levenslang-erkennen
https://www.facebook.com/EPALE.VLAANDEREN.BE/


eTWINNING

De community voor scholen  
in Europa

eTwinning richt zich naar leerkrachten en leerlingen uit leerplicht-

onderwijs, docenten en studenten lerarenopleiding.

Leerkrachten en leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs 

starten samenwerkingsprojecten met andere klassen in Europa via 

eTwinning. Ook docenten en studenten uit de lerarenopleiding 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. 

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 (mail, 

telefoon en instructievideo’s); 
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• 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 deelnemen aan Vlaamse 

en Europese prijzen.

• Leerkrachtenteams die binnen de school vakoverschrijdend 

samenwerken aan Europese projecten kunnen het nieuwe 

eTwinning schoollabel behalen.

• En een Netwerk van 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 2020 
De Nationale Ondersteuningsdienst van eTwinning organiseerde in 

2020 tal van nascholingsactiviteiten: 

• 91 deelnemers in 9 on site startersworkshops op vraag van 

scholen;

• 25 deelnemers in 3 online startersworkshops op vraag van scholen 

of organisaties;

• 23 deelnemers in 3 sessies van de online starterscursus;

• 21 deelnemers in 2 online introductiesessies “Samenwerken met 

een klas in Europa” op vraag van scholen; 

• 92 deelnemers in 9 online introductiesessies “Samenwerken met 

een klas in Europa”;

• 137 bezoekers in 8 events van andere organisaties (beurzen, 

studiedagen, conferenties);

• 7 deelnemers in een infosessie voor directeurs; 

• 115 deelnemers in 5 workshops voor lerarenopleiders;

• 46 Vlaamse deelnemers in 10 Europese activiteiten. 



Vlaanderen 2019

Leerkrachten en personeel 649

Nieuwe registraties in scholen 339

Projecten 255

Kwaliteitslabels 72

Europese kwaliteitslabels 35

eTwinning schoollabels 18

Aantal kwaliteitslabels in Vlaanderen in 2020

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2015 2016 2017 2018 20202019

Nieuwe leerkrachten en personeel Nieuwe projectenNieuwe registraties in scholen
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in de eTwinning-community (2015-2020)
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Resultaten 2020  

In Vlaanderen kent eTwinning in 2020 een terugval van 

geregistreerde leerkrachten, nieuwe registraties in scholen en 

projecten, wellicht als gevolg van Covid-19.

Het aantal nationale kwaliteitslabels is in 2020 slechts heel licht afge-

nomen. In 2020 behaalden 72 Vlaamse projecten een nationaal label 

tegenover 78 in 2019. Het aantal Europese kwaliteitslabels is dan weer 

sterk gestegen: van 27 in 2019 naar 35 Europese kwaliteitslabels in 2020.

Maar liefst 18 Vlaamse scholen behaalden in 2020 het eTwinning 

School Label, ten opzichte van 7 nieuwe eTwinning Schools in 2019. 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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Met eTwinning kon ik 
meerdere leerdoelen via  
één project realiseren.  

Zo hebben wij rond STEM  
en cultuur gewerkt.

Sofie,  
Leerkracht secundair onderwijs
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eTwinning in de praktijk 

1. Klimaat

 Celine Busquart, leerkracht Nederlands en Engels in De Bron 

(Tielt) haalt met het project “Jij en ik, samen de boom in” de prijs 

voor beste Vlaamse eTwinning-project in 2020.

 Tijdens dit project gaan de leerlingen op ontdekkingstocht. Ze leren 

zichzelf, de anderen en hun omgeving kennen en respecteren. De 

onderwerpen die de Vlaamse leerlingen met hun Nederlandse vrienden 

behandelden, waren zeer divers: van tijdscapsules en “wiskies” 

(wiskundige selfies) over vrijheid van meningsuiting en heksen-

vervolgingen tot de Olympische Spelen en concentratie kampen.

 Bekijk de projectruimte: http://bit.ly/2020twinspacedebron

 

2. Basisonderwijs

 Onder de vleugels van Muriel Vanoverschelde, innovatiecoach van 

GO! scholengroep Rivierenland, ontstond “The Edgar project - 

Discovering schools and routes in Europe with Edgar”, een prima 

voorbeeld van een eTwinning-project in het basisonderwijs dat in 

2020 de Startersprijs in ontvangst mocht nemen. 

 

 Samen met leerkrachten uit onder andere Duitsland en Cyprus 

werkte Muriel mee aan een project rond mobiliteit in het kader van 

eTwinning vormt sinds 2005 de grootste community  

voor scholen in Europa. 

Bron: www.etwinning.net totaal sinds 2005, dd april 2021

Voor informatie over activiteiten en projecten in Vlaanderen  

kan je terecht op www.etwinning.be. Voor registratie en opstarten 

van projecten surf je naar www.etwinning.net. 

Vlaanderen Europa

Leerkrachten 5.695 897.228

Scholen 1.372 201.445

Projecten 2.595 367.345

https://www.etwinning.be
https://www.etwinning.net


de Europese mobiliteitsweek. Een mascotte (een knuffel genaamd 

Edgar) reisde doorheen de verschillende Europese landen terwijl 

lerenden in het basisonderwijs uit de verschillende landen hem 

online volgden. Zo konden de jongens en meisjes zien, hoe Edgar 

tijdens zijn reis binnen Europa kennis maakte met verschillende 

vervoersmiddelen, leerde over veilig en duurzaam transport en 

tevens kennis maakte met verschillende culturen.” 

 Bekijk de projectruimte: http://bit.ly/2020twinspacerivierenland

 Bekijk een filmpje over het project:  

http://bit.ly/2020filmpjerivierenland

3. Lerarenopleiding

 eTwinning-ambassadeur en ervaren lerarenopleider Frederik De 

Laere, internationaal coördinator aan de Howest, kent eTwinning 

intussen door en door. In de loop der jaren is hij erin geslaagd deze 

vorm van leren te integreren in het curriculum.

 Tijdens seminars voor eerste- en tweedejaarsstudenten worden de 

basisprincipes van eTwinning onderwezen en eTwinners uit het 

middelbaar onderwijs kunnen hun praktijkervaringen met elkaar 

delen. In het laatste jaar van hun lerarenopleiding moeten de 

Howest-studenten een project ontwikkelen in de module 

“Projectgebaseerd leren” en kunnen ze ervoor kiezen om samen 

met leerkrachten van middelbare scholen aan een eTwinning-

project te werken. Dit gebeurde voor het eerst in het najaar van 

2019 en het bleek een zeer goede ervaring te zijn voor zowel onze 

studenten als de leerkrachten van de scholen.

 Lees meer over deze aanpak: http://bit.ly/2020howestartikel

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.

 

 Zoals zovele evenementen moest ook het succesvolle #ETWID20 

omgebouwd worden naar een online event, jammer genoeg zonder 
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een echt netwerkmoment. Toch namen maar liefst 115 Vlaamse 

leerkrachten op een donderdagvoormiddag in november deel aan 

de eTwinning Inspiratiedag. Ze volgden er een gesmaakte keynote 

van Tim Surma en workshops rond de thema’s mediawijsheid, 

STEM en internationalisering.

 (Her)bekijk de sessies: http://bit.ly/2020ETWID

Blik op de toekomst

De zon schijnt in Opwijk. De eerste lentetemperaturen boven de 

twintig graden zijn een feit. Een ijsje is misschien voor straks. Nu 

stappen we binnen in VKO Bovenbouw waar we hebben afgesproken 

met Veerle De Deckere, een dynamische en gedreven leerkracht Duits.

In de klas van Veerle komen aarzelend Duitse naamvallen achter de 

mondmaskers van de leerlingen vandaan. Onze interesse is geprik-

keld. We willen graag weten hoe deze leerkracht haar laatstejaars 

zover kreeg om in een gedeeld onlinedocument samen met leerlingen 

uit andere Europese landen een toekomstverhaal te schrijven.

Magie

Dit gedeeld verhaal is maar een onderdeel van het eTwinning-project 

“Zukunft - voll im Blick?”. 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 bevindingen verwerkten ze op een creatieve manier in een 

gemeenschappelijk sciencefictionverhaal dat ze publiceerden op de 

TwinSpace, de online projectruimte. En alle leerlingen communi ceer-

den zowel mondeling als schriftelijk in het Duits.

Veerle De Deckere is niet aan haar proefstuk toe. Als eTwinning-

ambassadrice heeft ze al een hele reeks succesvolle internationali-

seringsprojecten op haar conto staan. Maar waar haalt ze de tijd 

vandaan om dit soort leuke extraatjes met haar leerlingen toe doen?

“Pure magie!”, glundert Veerle. “Nee, het zijn eigenlijk helemaal geen 

extraatjes en eTwinning komt niet boven op mijn lessen. Kijk, wat we 
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doen tijdens dit project past perfect binnen mijn leerplan Duits in de 

derde graad. Mijn leerlingen gebruiken de taal actief en gaan écht in 

interactie met leeftijdsgenoten uit andere landen. Alles gebeurt 

online, dus werken we bovendien ook nog aan ICT-vaardigheden.”

Projectpartners

Op de vraag of de leerlingen even enthousiast zijn over eTwinning als 

zijzelf, antwoordt Veerle overtuigd: “De kunst is om de leerlingen het 

project mee te laten bepalen. Op die manier worden ze “eigenaar” van 

het project. In het geval van “Zukunft - voll im Blick?” creëren alle 

leerlingen uit de verschillende partnerlanden zelf een gemeenschap-

pelijk verhaal. Bovendien is het zo dat deze adolescenten ook hun 

soft skills aanscherpen. Ze moeten in overleg gaan en anderen 

overtuigen, maar tegelijkertijd moeten ze ook actief leren luisteren 

naar de argumenten van hun leeftijdsgenoten.”

Het succes van zo een project staat of valt natuurlijk met de 

projectpartners. We vragen ons af hoe Veerle deze Europese collega’s 

gevonden heeft. “Toen ik in 2014 met eTwinning startte, moest ik op 

zoek naar een betrouwbare projectpartner,” mijmert Veerle. “Als 

eTwinner kreeg ik toegang tot de “partnerforums”, een online 

omgeving waar elke geregistreerde leerkracht een projectidee kan 

droppen of vinden. Best spannend om zo in contact te raken met een 

wildvreemde collega.” Van het een kwam het ander en intussen heeft 

Veerle al een behoorlijk netwerk uitgebouwd. Toch snuistert ze 

regelmatig nog eens in de partnerforums op zoek naar een tof 

projectidee of om er zelf eentje te posten. “Op die manier vond ik 

collega’s voor “Zukunft - voll im Blick?” Of eigenlijk vonden zij mij!” 

lacht Veerle.

Corona

eTwinning biedt de mogelijkheid om aan internationalisation@home 

te doen. Samenwerken met een klas in Europa zonder het eigen 

klaslokaal te verlaten. Het is met andere woorden een mooi 

alternatief voor internationalisering in tijden van pandemie. We willen 

graag weten of de aanpak van het project “Zukunft - voll im Blick?” 

beïnvloed is door de coronamaatregelen die van land tot land 

verschilden. “Voor dit project viel dat al bij al nog goed mee,” legt 

Veerle uit. “Een groot deel van het project was al afgerond toen bij 
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ons op 13 maart de scholen dicht gingen. Spontaan hebben we dan 

met alle partners besloten om de activiteiten die nog gepland 

stonden aan te passen. We hebben de leerlingen laten vertellen over 

hoe zij hun leven in lockdown ervoeren. Al deze impressies werden 

gebundeld in een e-book. Best interessant om het verschil te zien 

tussen de partnerlanden.”

Spaß
Hoe kijken de leerlingen terug op deze ervaring? Heb je dit op een of 

andere manier kunnen meten? “Precies omdat het project integraal 

deel uitmaakt van het vak Duits, was er ook aandacht voor een 

evaluatie”, vertelt Veerle. “Zoals in vele eTwinning-projecten stelden 

ook wij een poll op in Google Forms. Zowel vragen als resultaten zijn 

terug te vinden in de TwinSpace. Mijn leerlingen uitten hun appre cia-

tie ook nog in een mooi vormgegeven tekst waarvan je uittreksels 

terugvindt in diezelfde projectruimte.” We zijn benieuwd naar de 

re sul taten en vragen of er een tipje van de sluier opgelicht kan 

wor den. “Die hele sluier mag weg hoor!” lacht Veerle trots. “De 

leerlingen vonden het unaniem de max. Ze hebben tijdens dit project 

zo veel meer geleerd dan alleen maar communiceren in het Duits.” 

Het vak Duits kan ook Spaß machen!



EUROGUIDANCE

Voor elke leerlingenbegeleider, leerkracht, (leer)loopbaanbegeleider, 

docent of andere keuzeprofessional (in spe) is professionele ontwik-

keling van groot belang. Nieuwe inzichten, goede praktijken en 

han dige tools doen hen groeien in hun job én dragen bij tot kwali-

teitsvolle keuzebegeleiding. Dit zorgt niet enkel voor gelukkige 

professionals, maar ook voor gelukkige leerlingen, studenten, 

cursisten en werk(zoek)enden. 

Als keuzeprofessional kan uitwisseling met buitenlandse collega’s 

heel wat opleveren. Kennismaking met nieuwe tools en methodieken, 

gezamenlijke projecten uitwerken, de passie voor keuzebegeleiding 

(her)ontdekken, … zijn geen uitzondering. Daarnaast is het ook zinvol 

om mee te zijn met relevante Europese ontwikkelingen, zodat men 

kan inspelen op nieuwe tendensen en geïnformeerde keuzes kan 

maken. Euroguidance Vlaanderen ondersteunt deze leerprocessen en 

moedigt ze aan. 

Naast de Europese uitwisseling van professionals, bleef Euroguidance 

volop inzetten op leermobiliteit. Keuzebegeleiders krijgen af en toe 

vragen over leren in het buitenland en dienen hier een zo goed 

mogelijk antwoord op te kunnen bieden. Zowel bij complexe, als 

eenvoudigere casussen biedt Euroguidance Vlaanderen advies en 

ondersteuning aan keuzebegeleiders. Door leermobiliteit in de kijker 
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te zetten willen we leermobiliteit ook promoten, en dit 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 Departe-

ment 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 - ook online;

• 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 en Pinterest), e-mail;

• Eigen publicaties (bv. Euroguidance Vlaanderen Nieuws, 

https://www.euroguidance-vlaanderen.be
https://www.euroguidance.eu
https://www.onderwijskiezer.be


Brochure Erasmus+ steunt projecten rond keuzebegeleiding);

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

Caleidoscoop, Euroguidance Insight, …);

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

• Externe werkgroepen en fora;

• Conferenties, studiedagen en andere evenementen. 

Activiteiten en Resultaten in 2020

Mobiliteitsgesprekken 

In 2020 bood Euroguidance Vlaanderen aan 1.250 leerlingen, 

leerkrachten en andere keuzebegeleiders informatie en advies over 

studeren, stages en werken in het buitenland. Dit verliep voornamelijk 

via de SID-in beurzen voor de laatstejaars secundair onderwijs, maar 

ook via de Verruim je Horizon beurs, via e-mail en telefonisch 

contact. Net als de andere jaren ontvingen we zowel algemene, als 

meer complexe vragen die grondig onderzoek en advies/begeleiding 

op maat vereisten. Vanaf maart 2020 merkten we een duidelijke 

daling op in het aantal vragen over leermobiliteit, wat we kunnen 

verklaren door de Covid-periode.

Voorbeeldvraag begeleiders:

Een 17jarige jongen, leerling in 4BSO, wil graag zijn studies in 

Nederland verderzetten om privéredenen. Zijn interesses liggen in het 

studiegebied Handel. Zijn begeleiders vragen Euroguidance 

Vlaanderen om informatie en advies over de mogelijkheden aldaar. 

Vervolgens bieden we informatie over de mogelijkheden en advies 

t.a.v. het voorbereidingsproces. We stellen de nodige vragen ter 

verduidelijking, en geven concrete aandachtspunten mee voor een 

eventuele overstap en voor de praktische kant van dergelijke 

relocatie (o.a. huisvesting, kindergeld, …).

Voorbeeldvraag CLB:

Een CLBmedewerker contacteerde ons aangezien een leerlinge 

erover denkt om een studie aan te vatten in Duitsland. De CLB

medewerker doet een beroep op de expertise van Euroguidance 

Vlaanderen voor advies en informatie (erkenning instelling en 

opleiding, toelatingsvoorwaarden, taalexamen, …). Dankzij de kennis 

die we in de afgelopen jaren opbouwden, kunnen we de CLB
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medewerker gericht adviseren en wijzen op enkele belangrijke 

aandachtspunten. 

Voorbeeldvraag leerling:

Een leerling uit het 5e jaar wil graag op uitwisseling naar het Verenigd 

Koninkrijk om zich voor te bereiden op het toegangsexamen voor een 

Engelstalige opleiding. Haar voorkeur gaat uit naar een volledig jaar. 

Euroguidance Vlaanderen stelt een aantal vragen ter verduidelijking 

en ter reflectie, en adviseert de leerlinge om haar begeleidster hierbij 

te betrekken. We verduidelijken de implicaties van een korte en 

langetermijnuitwisseling, en bieden advies bij de voorbereiding op een 

toelatingsexamen. 

Website en sociale media

Voor de hosting van euroguidance-vlaanderen.be maken we gebruik 

van het Paddle/Kanooh platform. Sinds de lancering van onze nieuwe 

website in 2018, zagen we het aantal gebruikers ervan jaarlijks 

toenemen tot 2.327 individuele gebruikers in 2020. Het totale aantal 

sessies bedroeg in hetzelfde jaar 2.840.

Ook onze aanwezigheid op Twitter blijft vruchten afwerpen: 37 tweets 

met 21.800 weergaven. Via deze weg ondersteunden we onder meer 

de communicatie van de Europese Commissie, Epos (Nationaal 

Agentschap Erasmus+, EPALE, eTwinning, Europass), Onderwijs 

Vlaanderen én de andere Euroguidance centra. Zij verspreidden ook 

onze nieuwsberichten via deze weg.

De Euroguidance netwerk website euroguidance.eu is het 

voor naamste platform waarlangs het netwerk informatie 

verspreidt en relevant materiaal ontsluit over Europese 

keuzebegeleiding en leermobiliteit. In 2020 trok de 

website 43.500 bezoekers aan, wat een toename is van 

1.000 t.o.v. 2019. Euroguidance Vlaanderen draagt op 

verschillende manieren bij tot de website, voornamelijk 

via de onderdelen “Guidance in Flanders, Belgium”, 

“Good practice examples”, de events en de 

contactpagina. 

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/
https://www.euroguidance.eu/


Ook in 2020 vormde de Facebook-pagina van het Euroguidance 

netwerk een belangrijk communicatiekanaal, waarbij het aantal 

volgers steeg van 3.440 tot 3.800. De inhoud bestond vooral uit het 

promoten van Euroguidance netwerk activiteiten en nieuwsbrieven, 

voorbeelden van goede praktijk, Euroguidance webinars en andere 

relevante informatie. 

Presentaties en evenementen

In 2020 verzorgde Euroguidance Vlaanderen heel wat presentaties 

online, zowel voor keuzeprofessionals in Vlaanderen als elders in 

Europa. Meer dan 120 geïnteresseerden namen hieraan deel. 

Voor het eerst werkten we samen met andere Euroguidance centra 

aan een reeks webinars. We verzorgden zelf een presentatie tijdens 

het webinar “Online guidance for students, youth and adults” (10/6) 

en faciliteerden de deelname van het Brusselse Erasmus+-project 

“Your career is waiting – get ready!” in het webinar “Developing 

Career Guidance and Counselling services through Erasmus+ 

projects” (13/11). Beide webinars waren bestemd voor Euroguidance 

medewerkers én keuzeprofessionals uit gans Europa.  

Op 13 en 14 oktober organiseerde Euroguidance Vlaanderen het 

webinar “Leren in het buitenland of over de taalgrens”: over 

verschillende studie- en stagemogelijkheden, het begeleidingsproces 

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

Deze webinars vormden ook het platform voor de lancering van de 

gelijknamige Euroguidance tool die ontwikkeld werd samen met een 

aantal keuzebegeleiders die werkzaam zijn in het secundair onderwijs. 

Hun medewerking vormde een absolute meerwaarde.

Zowel in het voorjaar als in het najaar lichtten we onze opdracht, 

werking en mogelijkheden toe tijdens (online) gastlezingen voor 

studenten in het postgraduaat keuzebegeleiding (PXL). Hierbij 

verzorgden we telkens ook een sessie rond leermobiliteit.  

In 2020 droegen we bij aan de Learning by Leaving conferentie in 

Oostenrijk, o.m. door het delen van een good practice example: een 

brochure over leermobiliteit die specifiek ontwikkeld werd voor 

kansen groepen. De Learning by Leaving conferenties willen leermobi l-

Euroguidance Network Meeting 2020, 
hosted by Euroguidance Germany
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i teit stimuleren in onderwijs, opleiding en werk, en werkgelegenheid 

bevorderen binnen Europa. De conferenties bieden vertegenwoor di gers 

van Euroguidance, Europass, Eures en Eurodesk de kans te netwerken, 

ervaringen uit te wisselen en hun competenties te ontwikkelen. 

 

Op 24 november werd de nieuwe Europass gelanceerd met een online 

evenement. Tijdens de launch verzorgden wij de presentatie 

“Internationale studiekeuze met Europass”.  

Het jaarlijkse EPOS Grensverleggers evenement stond in 2020 in het 

teken van Erasmus+-projectresultaten. Tijdens het evenement 

verzorgden we de virtuele Euroguidance stand, waar o.m. onze 

brochure “Erasmus+ steunt projecten rond keuzebegeleiding” 

verspreid werd en bezoekers werden toegeleid naar onze website.

Tijdens de kick-offs voor de begunstigden van goedgekeurde 

Erasmus+ KA1- en KA2-projecten stelden we Euroguidance voor. 

Meer dan 150 deelnemers maakten via deze weg kennis met ons. 

Doorheen het jaar nam Euroguidance Vlaanderen ook deel aan 

andere Epos-activiteiten en externe evenementen zoals online 

infosessies en opleidingen. Via deze weg verruimden we ons netwerk 

en promootten we onze dienstverlening en activiteiten.

Publicaties/artikels in publicaties

Euroguidance Vlaanderen verspreidde vier publicaties en verzorgde 

artikels voor drie verschillende publicaties. Samen werden deze 

publicaties minstens 67.300 keer verspreid.

Ook in 2020 publiceerden we twee edities van Euroguidance 

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

de nieuwsbrief willen we keuzeprofessionals in Vlaanderen op de 

hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten het 

Euroguidance netwerk. Het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief 

nam ook in 2020 toe. Alle edities kan je nalezen via: euroguidance-

vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek. 

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

drukker verspreid in tandem met de brochure “Wat na het secundair 

https://www.euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek
https://www.euroguidance-vlaanderen.be/publicaties-en-onderzoek


onderwijs?”. De tool werd ook online beschikbaar gesteld en voorge-

steld tijdens verscheidene evenementen en overlegmomenten, zoals de 

eerder vermelde webinars. De tool biedt keuzeprofessionals in het 

secundair onderwijs een overzicht van de mogelijkheden die leer lingen 

hebben om te leren in het buitenland of over de taalgrens. Lees de 

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

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

Euroguidance Vlaanderen twee artikels over leer- en werkmogelijk-

heden 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 vind je hier terug: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/

brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs. 

Tijdens onze deelname aan de SID-in en Verruim je Horizon beurzen 

verspreidden we ook een geüpdatete hand-out over leermobiliteit.  

In 2020 verzorgden we artikels voor Euroguidance Highlights 2019, de 

Euroguidance netwerk website en het Epos jaarboek 2019. In 2020 

werkten we samen met Careersnet/CEDEFOP aan de update van de 

informatie over keuzebegeleiding in België (beleid en praktijk). Hierbij 

verzorgden we het onderdeel over Vlaanderen. 

Tenslotte werkte Euroguidance Vlaanderen in 2020 mee aan een 

aantal surveys: de wereldwijde studie “Guidance policy and practice 

in the pandemic” (CEDEFOP, OECD, …), “Labour Market Information in 

guidance” van Euroguidance Nederland, en de “Euroguidance netwerk 

stakeholder survey” (832 respondenten).

Euroguidance studiebezoeken 

Tussen 30 november tot 4 december waren 20 keuzeprofessionals uit 

13 Europese landen te gast bij Euroguidance Vlaanderen. Tijdens het 

online studiebezoek “Guidance in Belgium: Flanders” kregen zij dieper 

inzicht in keuzebegeleiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest. 

Tijdens het studiebezoek kwamen beleid en praktijk in (onderwijs/leer)

loopbaanbegeleiding aan bod, met extra aandacht voor inclusief 
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werken. Euroguidance kon rekenen op de technische ondersteuning 

vanuit het Departement Onderwijs en Vorming (Afdelingen 

Communicatie-ICON) en de inhoudelijke medewerking van het 

Departement Onderwijs en Vorming (Afdelingen Communicatie-ICON 

en SBO), Eurydice, Onderwijskiezer, Gemeenschapsonderwijs, Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen, CLB GO! Brussel, PXL Hogeschool Dienst 

Studentenbegeleiding, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), 

Career Centre KUL, Leerwinkel De Stap, VDAB, GTB, Beroepenpunt/

Cité des Métiers en de Nationale Coördinator voor de Europese 

Agenda voor Volwasseneneducatie. De deelnemers maakten onder 

meer kennis met elkaar tijdens de voorziene groepspresentaties en 

uitwisselingsmomenten. Ook via deze weg leerden ze bij, legden ze 

nieuwe contacten en verruimden zo hun Europese netwerk. 

Enkele deelnemers aan het woord: 

I had doubts if the study visit could be 
done online and expected much less than 
we got, it was organized magnificently, 
and I congratulate you on that. It helped 
me forget about corona for a few days and 
reminded me how much I love what I do.
M.J. (University of Belgrade Centre for Career Development and Student Counselling, Serbia)

This study visit was very enriching for me 
as a career guidance professional. We 
had the chance to experience different 
types of learning: PPT’s, group presenta-
tions, breakout rooms for discussion. I 
learnt about different practices being 
used in other countries. And I have made 
new friends a s well. A big thank you.
R.F. (R.F., National School Support Services, Malta)



I learned so much  
from the presentations 
and the participants. 
Thank you so much  

for your effort!
A.K.  

(National Office of VET and Adult Learning, Hungary)
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We kijken dan ook tevreden terug op dit eerste online studiebezoek 

(gemiddelde tevredenheid 87,77%) waarmee we dit Euroguidance 

jaaroverzicht beëindigen. 

Interview met Karen Vandenbeck, Departement Onderwijs en Vorming

Euroguidance Vlaanderen strikte Karen Vandenbeck voor een kort 

interview. Binnen het Departement Onderwijs en Vorming zorgt ze 

samen met haar collega’s voor een goed verloop van de SID-in 

beurzen – de Studie Informatie Dagen voor al wie het secundair 

onderwijs zal afronden. Op de SID-ins bood Euroguidance Vlaanderen 

ook in 2020 informatie en advies over studeren in het buitenland. 

Daarnaast presenteerde Karen de SID-ins tijdens een Europees 

studiebezoek dat Euroguidance Vlaanderen organiseerde, en waar  

20 keuzeprofessionals aan deelnamen uit gans Europa.

Beste Karen, in het Departement Onderwijs en Vorming sta jij in voor 

de coördinatie van de SID-in beurzen. Wat houdt dat zoal in? 

Met de SID-in beurzen willen we ervoor zorgen dat leerlingen in hun 

laatste jaar secundair onderwijs, kunnen kennismaken met alle 

mogelijkheden na het secundair onderwijs. Er is niet alleen maar de 

optie verder studeren, maar ook de arbeidsmarkt. De coördinatie van 

de beurs houdt in dat je van A-Z het overzicht moet bewaren over de 

hele organisatie, de praktische uitwerking, de communicatie naar de 

partners en de doelgroep. Een hele boterham dus. Maar als je dan op 

de beurs rondloopt tussen al die bezoekers, dat zorgt altijd voor een 

voldaan gevoel.

Welke aspecten aan jouw job geven jou energie en enthousiasmeren je?

Als je merkt dat de boodschappen die je de wereld instuurt hun weg 

vinden naar de doelgroep en ook op een goede manier ontvangen 

worden door hen. Ook op zo’n evenement zie je meteen het resultaat 

waarvoor je gewerkt hebt. Als je dan merkt dat alles mooi op z’n 

pootjes valt, zorgt dat voor extra energie. Dat zijn dan ook meteen de 
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Deelnemers aan Euroguidance Studiebezoeken (via Euroguidance Vlaanderen):



momenten die je kan aangrijpen om in gesprek te gaan met de 

doelgroep en nog iets bij te leren.

Hoe heb je Euroguidance Vlaanderen leren kennen? 

Door de samenwerking voor de SID-in beurs (waar Euroguidance 

Vlaanderen advies en informatie biedt over studeren in het 

buitenland).

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Op welke manier werkte je samen 

met Euroguidance Vlaanderen?

Onze samenwerking is vooral gericht op de aanwezigheid van 

Euroguidance op de SID-in en hoe we daarbij kunnen helpen om jullie 

stand in de kijker te zetten. 

Aan het begin van 2020 gingen de SID-in beurzen nog live door. Nadien 

werd duidelijk dat de SID-ins in 2021 online zouden doorgaan. Ook het 

Euroguidance studiebezoek “Guidance in Belgium: Flanders” (eind 

2020) diende online te gaan. Welke voor- en nadelen heb je 

ondervonden aan online evenementen? 

Het blijft moeilijk om digitaal te connecteren met deelnemers van een 

online evenement. Als je spreekt voor een grote online groep, krijg je 

niet meteen mee wat de groepsdynamiek is, wat je op een live event 

wel meteen merkt. Ook al lijkt de drempel om online met anderen te 

connecteren lager, in praktijk blijkt dat toch vaak niet zo te zijn.

We merken zelf ook dat online evenementen niet dezelfde verbindings-

mogelijkheden bieden als live evenementen. Toch ontdekten we ook 

heel wat positieve aspecten aan online evenementen, en bekijken we 

hoe we het beste van de twee “werelden” succesvol kunnen combi-

neren. Samen met jullie hopen we op live SID-ins in 2022.

Dankjewel Karen voor dit mini-interview! 
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TIP 

Meer informatie over de SID-ins vind je via 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin

TIP 

De brochure “Wat na het secundair onderwijs?”  

(waar Euroguidance Vlaanderen aan meewerkt) vind je via  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-na-het-secundair-

onderwijs

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/brochure-wat-na-het-secundair-onderwijs


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; 

•  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 in te kunnen schatten (via het CV, het Diploma-

supplement, het Certificaatsupplement en de Europass-Mobiliteit). 

Europass helpt organisaties (onderwijsinstellingen, vrijwilligers-

organisaties…), 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 en 

Europass-Mobiliteit); 

•  door het ondersteunen van de aanmaak van de Europass-

Mobiliteitsdocumenten.

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.

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.
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• 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 professio nele 

sollicitatiebrieven 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, inhoud, niveau en 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-Diploma-

supplement 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. 

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 vaardig heden 

en competenties en het verder aanvullen van het document.

europass

Proficiat!
Je hebt net je 

Europass-Mobiliteit 
gekregen! 
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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 

samenwerking met de VDAB en het Departement Onderwijs en 

Vorming. 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.

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 eendui-

dige 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 uitreikings-

pakketten aangevraagd worden. Deze worden op vraag gratis 

opgestuurd naar de organisaties.



Activiteiten in 2020 

Europass Vlaanderen organiseerde in 2020 de volgende workshops, 

infosessies en studiedagen: 

• 2 Europass-Mobiliteitstrainingen;

• 2 Europass-CV-infosessies op (buitenland)beurzen; 

• 3 algemene infosessies over Europass op kick-offs KA1 en KA2; 

• 1 infosessie over nieuwe Europass op Vlaamse workshop 

internationale EPALE-conferentie “Shaping the future of Adult 

learning in Europe”;

• 1 infosessie over nieuwe Europass op tweejaarlijks JINT-

evenement “Go strange”;

• 1 Europass launch (stakeholders) event in Vlaanderen;

• 1 artikel in ODIN “Europass en Erasmus+: toegangspoort tot leren 

en werken in Europa”.

Resultaten: Europass in cijfers

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

de beginjaren van Europass in Vlaanderen slechts 292 documenten 

per jaar werden aangemaakt, werden er 13 jaar later al 2638 

Aantal uitgereikte Europass-Mobiliteit-documenten in Vlaanderen
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documenten per jaar aangemaakt in Vlaanderen. 

In 2020 laten de cijfers een daling zien. Deze daling is te wijten aan 

geannuleerde mobiliteiten tijdens de Covid-crisis.

Aantal online aangemaakte Europass-CV’s 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. Op het moment van schrijven beschikten we nog niet over 

exacte cijfers over het aantal Europass-profielen aangemaakt in België. 

Filmpjes
• Nieuwe Europass - Top 5 redenen om de nieuwe Europass te 

gebruiken: https://www.youtube.com/watch?v=mt5xhWPQXxs 

• Europass launch (stakeholders) event in Vlaanderen herbekijken: 

https://europass-vlaanderen.be/lanceringsevenement-24-11-2020/

Links

• Artikel ODIN: https://odin.vlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/

europass-en-erasmus-toegangspoort-tot-leren-en-werken-eu-

ropa?fbclid=IwAR0dZD33yGI6ngq13SEtCtcBItzqXKpTlHZfiMEt5c-

0J5CtBnF5NsWnrSl4

• Website e-Portfolio: www.europass.eu

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

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

5 

tips
voor
je CV

https://www.youtube.com/watch?v=mt5xhWPQXxs
https://odin.vlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/europass-en-erasmus-toegangspoort-tot-leren-en-werken-europa?fbclid=IwAR0dZD33yGI6ngq13SEtCtcBItzqXKpTlHZfiMEt5c0J5CtBnF5NsWnrSl4
https://odin.vlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/europass-en-erasmus-toegangspoort-tot-leren-en-werken-europa?fbclid=IwAR0dZD33yGI6ngq13SEtCtcBItzqXKpTlHZfiMEt5c0J5CtBnF5NsWnrSl4
https://odin.vlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/europass-en-erasmus-toegangspoort-tot-leren-en-werken-europa?fbclid=IwAR0dZD33yGI6ngq13SEtCtcBItzqXKpTlHZfiMEt5c0J5CtBnF5NsWnrSl4
https://odin.vlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/europass-en-erasmus-toegangspoort-tot-leren-en-werken-europa?fbclid=IwAR0dZD33yGI6ngq13SEtCtcBItzqXKpTlHZfiMEt5c0J5CtBnF5NsWnrSl4
https://www.europass.eu
https://www.europass-vlaanderen.be
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Europese dag van 
de talen en het 
Europees talenlabel
Europese dag van de talen28 

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

september er 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.

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. In 2021 worden de publieks- en vakjuryprijzen uitgereikt 

tijdens het EDT-congres. 

In 2020 was er dus geen EDT-congres. Daarom organiseerde Epos 

naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen een tweedaags 

online evenement waarop 18 Erasmus+-projecten rond het thema 

taal en het leren van talen zichzelf, hun project en de resultaten ervan 

voorstelden. 

28 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
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Europees talenlabel29 

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 jaarlijks 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 bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie 

bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiver-

siteit. 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.

In 2020 was het thema “Taaldiversiteit omarmen en ondersteunen”. 

De drie winnaars waren Femma, Onderwijscentrum Gent, en Scholen-

groep Athena.

29 https://www.epos-vlaanderen.be/nl/talenlabel
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De werkingsmiddelen 
van de vzw 
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 en KA2 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 personeelskosten en 

anderzijds de organisatiekosten, zoals kleine en grote evenementen, 

promotie, erelonen, software, experten voor de beoordeling van 

aanvragen en eindverslagen, reiskosten, financiering van voorbe-

reidende bezoeken en contactseminaries waaraan derden kunnen 

deelnemen, enz.

De totale werkingskosten van het nationaal agentschap bedroegen 

1.914.475 euro in 2020. Circa 82% financierde personeel dat ingezet 

wordt voor het nationaal agentschap. De resterende 18% ging naar 

organisatiekosten.

De inkomsten
Voor het nationaal agentschap binnen de vzw ontvangt Epos jaarlijks 

de zogenaamde “contribution to the management cost” wat 

Europese middelen zijn.

185



Daarnaast dragen de stichtende leden, met name het Departement 

Onderwijs en Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen, bij om de werking 

gefinancierd te krijgen.

In 2020 werd 58% van alle werkingskosten gefinancierd via die 

Europese bijdrage en 33% door het departement. VDAB en Syntra 

Vlaanderen namen respectievelijk 7% en 2% voor hun rekening. 

De partners van Epos dragen vooral bij via de personeelskosten door 

personeel af te vaardigen naar Epos. Het 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, waardoor er voor 2020 enkel een tussen-

tijdse stand van zaken beschikbaar is. 

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

geraamde kosten in de aanvraag: via een jaarlijks MB 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.  

392 000 euro of ca. 120 000 euro per jaar.

In 2020 ging ca. 90% van de middelen, beschikbaar voor dat jaar, 

naar personeelskosten. De overige kosten bestaan voornamelijk uit 

onderaanbesteding en diverse kosten, zoals reiskosten.
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ETWINNING

Het huidige eTwinning-contract met de Europese Commissie heeft 

een duurtijd van 39 maanden, waardoor er voor 2020 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 MB 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 2020 ging ca. 80% 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

Het huidige Euroguidance-contract met de Europese Commissie 

heeft een duurtijd van 37 maanden en eindigt op 31 maart 2021, 

waardoor er voor 2020 enkel een tussentijdse stand van zaken 

beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert Euroguidance voor ca. 44% van 

de geraamde kosten in de aanvraag. Het jaarlijks MB opgemaakt 

door het Departement Onderwijs en Vorming om Euroguidance te 

helpen meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor Europass 

(cf. infra). In totaal voorziet het MB 108.089 euro voor 2020, waarvan 

minimaal 46.491 euro naar Euroguidance moet gaan en minimaal 

39.980 euro naar Europass. Het MB laat toe om met ca. 20% van het 

totale budget te schuiven tussen beide projecten in functie van de 

gemeenschappelijke noden en activiteiten.

 

De totale raming van alle kosten voor die 37 maanden bedraagt 

244.500 euro of ca. 79.300 euro voor het jaar 2020, waarvan de 

Europese bijdrage ca. 34.850 euro bedraagt.



In 2020 ging ca. 91% van de middelen definitief toegewezen voor  

dat jaar naar personeelskosten. Het MB laat ook een buffer toe te 

verdelen met Europass. De overige kosten bestaan voornamelijk uit 

reis- en verblijfskosten, en informatieverspreiding.

EUROPASS

Het huidige Europass-contract met de Europese Commissie heeft 

een duurtijd van 37 maanden en eindigt op 31 maart 2021, waardoor 

er voor 2020 enkel een tussentijdse stand van zaken beschikbaar is. 

De Europese Commissie financiert Europass voor ca. 56% van de 

geraamde kosten in de aanvraag. Het jaarlijks MB opgemaakt door 

het Departement Onderwijs en Vorming om Europass te helpen 

meefinancieren, bevat ook de cofinanciering voor Euroguidance (cf. 

supra). In totaal voorziet het MB 108.089 euro voor 2020, waarvan 

minimaal 46.491 euro naar Euroguidance moet gaan en minimaal 

39.980 euro naar Europass. Het MB laat toe om met ca. 20% van het 

totale budget te schuiven tussen beide projecten in functie van de 

gemeenschappelijke noden en activiteiten.

 

De totale raming van alle kosten voor die 37 maanden bedraagt ca. 

244.000 euro of ca. 79.100 euro voor het jaar 2020, waarvan de 

Europese bijdrage ca. 47.300 euro bedraagt.

In 2020 ging circa 75% van de middelen definitief toegewezen voor 

dat jaar naar personeelskosten. De overige kosten bestaan voor-

namelijk uit aangekochte diensten, zoals informatie en publiciteit.
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Bijlage 1
Verklarende woordenlijst1

De kernacties in 2020

Domein Kernactie 1 of KA1
Individuele leermobiliteit

Kernactie 2 of KA2
Strategische 

partnerschappen

School-  
onderwijs

KA101 Mobiliteit door 
personeel

KA201 Innovatie
uitwisseling van 

ervaring

KA229 Schooluitwisseling

Beroepsonderwijs  
en -opleiding

KA102 Mobiliteit door 
personeel en 

lerenden

KA202 Innovatie 
uitwisseling van 

ervaring

KA116 Mobiliteit door 
personeel en 
lerenden voor 

charterhouders 
(geslaagd voor 

procedure KA109)

KA109 VET 
mobiliteitscharter

Hoger onderwijs KA103 Mobiliteit voor 
studenten en 

personeel tussen 
Erasmus+ 

programmalanden

KA203 Innovatie
uitwisseling van 

ervaring

KA107 Mobiliteit voor 
studenten en 

personeel tussen 
Erasmus+ 

partnerlanden

KA108 Accreditatie van 
consortia voor 

mobiliteit in het 
hoger onderwijs

Volwassenen-
educatie

KA104 Mobiliteit door 
personeel

KA204 Innovatie 
uitwisseling van 

ervaring

Schoolonderwijs
Beroepsonderwijs 
en -opleiding
Hoger onderwijs

KA226 Innovative 
practices in a 

digital era

Schoolonderwijs 
Volwassenen-
educatie

KA227 Skills development 
and inclusion 

through creativity 
and the arts

1 Bron: Erasmus+ programmagids 2020, 
Nederlandstalige versie, blz. 344 en volgende
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Aanvrager

Een deelnemende organisatie of informele groep die een subsidie-

aanvraag indient. Aanvragers kunnen individueel of namens andere 

organisaties die bij het project betrokken zijn, financiële steun 

aan  vragen. 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. Afhankelijk van het soort actie of het land waar de 

aanvragende organisatie gevestigd is, wordt de accreditatie 

uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap of een nationaal 

agentschap. De accreditatieprocedure geldt voor organisaties die 

willen deelnemen aan projecten (met inbegrip van mobiliteits-

projecten) voor hoger onderwijs. 

Actie 

Een onderdeel of maatregel van het Erasmus+-programma. Voor-

beelden van acties: strategische partnerschappen op het gebied van 

onderwijs, opleiding en jeugdzaken, gezamenlijke master opleidingen 

van Erasmus Mundus, allianties voor sectorspecifieke vaardigheden 

enzovoort. 

Activiteit 

Een reeks als onderdeel van een project uitgevoerde taken. Er 

bestaan verschillende soorten activiteiten (mobiliteitsactiviteiten, 

samenwerkingsactiviteiten enzovoort). 

Begunstigde 

Zodra het project is geselecteerd, wordt de aanvrager de begunstigde 

van een Erasmus+-subsidie. De begunstigde ondertekent een 

subsidieovereenkomst met, of wordt in kennis gesteld van een 

subsidiebesluit door 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.



Beroepsonderwijs en -opleiding 

Onderwijs en opleiding met als doel mensen de kennis, knowhow, 

vaardigheden en/of competenties bij te brengen die vereist zijn voor 

bepaalde beroepen of meer in het algemeen op de arbeidsmarkt. Uit 

hoofde van Erasmus+ zijn projecten voor initieel en post-initieel 

beroepsonderwijs subsidiabel in het kader van de acties voor 

beroepsonderwijs en opleiding. 

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 of coördinerende organisatie

Een deelnemende organisatie die een Erasmus+-subsidie aanvraagt 

namens een consortium van partnerorganisaties.

Deelnemende organisaties 
Elke organisatie of informele groep jongeren die betrokken is bij de 

uitvoering van een Erasmus+-project. Afhankelijk van hun rol in het 

project kunnen deelnemende organisaties aanvragers of partners zijn 

(ook mede-aanvragers genoemd wanneer ze worden geïdentificeerd 

op het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend). Komt het 

project in aanmerking voor financiële steun, dan worden de aan-

vragers de begunstigden en kunnen de partners medebegunstigden 

worden wanneer het project wordt gefinancierd via een overeenkomst 

met meerdere begunstigden. 

Deelnemers 
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). In het kader van 

bepaalde programma-acties, met name strategische partner-

schappen, moet deze categorie deelnemers (directe deelnemers) 
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worden onderscheiden van andere personen, die onrechtstreeks 

betrokken zijn bij het project (bijvoorbeeld de doelgroepen). 

Derde cyclus 
Het niveau van de derde cyclus in het kwalificatiekader voor de 

Europese hogeronderwijsruimte, zoals door de ministers voor hoger 

onderwijs in het kader van het Bolognaproces overeengekomen in 

Bergen in mei 2005. De descriptoren van de derde cyclus van het 

kwalificatiekader voor de Europese hogeronderwijsruimte komen 

overeen met de leerresultaten van niveau 8 in het EQF.

Domein 

Zie sector

ECHE (Erasmus-handvest voor hoger onderwijs) 

Een door de Europese Commissie toegekende accreditatie die 

instellingen voor hoger onderwijs uit programmalanden de mogelijk-

heid 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 hand vest schetst de funda-

mentele beginselen waaraan een instelling zich dient te houden bij 

het organiseren en ten uitvoer leggen van in kwalitatief opzicht 

hoogwaardige mobiliteit en samenwerking, en bepaalt de vereisten 

waaraan zij verklaren 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)

Een systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten, 

dat op de lerenden is afgestemd en gebaseerd is op transparantie 

van leer- en onderwijsprocessen en van beoordelingsprocedures. Het 

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

leerlingmobiliteit te bevorderen via de erkenning van kwalificaties en 

leerperiodes. Een systeem dat dient als hulpmiddel voor het ontwik-

kelen, beschrijven en aanbieden van studieprogramma’s en het 

toekennen van hogeronderwijskwalificaties. Het gebruik van het 

ECTS, in combinatie met op leerresultaten gebaseerde kwalificatie-

kaders, maakt studieprogramma’s en kwalificaties transparanter en 

vereenvoudigt de erkenning van kwalificaties.



Een leven lang leren 

Alle vormen van algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en 

beroepsopleidingen, niet-formeel leren en informeel leren die gedu-

rende het gehele leven plaatsvinden en die op persoonlijk vlak, voor 

het leven als burger, cultureel of sociaal gezien en/of vanuit het 

oogpunt van de arbeidsmarkt tot meer kennis, vaardigheden en 

competenties of meer maatschappelijke participatie leiden,  

inclusief de verlening van begeleiding en advies.

Europass 
Europass is een portfolio van vijf verschillende documenten en een 

elektronische map waarin beschrijvingen zijn opgenomen van de 

algehele leerresultaten, officiële kwalificaties, werkervaring, 

vaardigheden en competenties die de houder mettertijd heeft 

opgedaan. Deze documenten zijn: het Europass-cv, het Europass-

diplomasupplement, het Europass-certificaatsupplement, het 

Europassmobiliteitsdocument en het taalportfolio. Europass bevat 

ook het Europees vaardighedenpaspoort, een gebruiksvriendelijke 

elektronische map die de houder helpt een persoonlijke, modulaire 

inventaris van de door hem of haar verworven vaardigheden en 

kwalificaties samen te stellen. Het doel van Europass is de mobiliteit 

te bevorderen en de vooruitzichten inzake werkgelegenheid en een 

leven lang leren in Europa te verbeteren.

Gecombineerd afstands- en contactonderwijs (‘Blended learning’)

Studievorm waarbij uiteenlopende vormen van leren worden gecom-

bineerd. Verwijst vaak meer in het bijzonder naar opleidingen waarin 

traditioneel contactonderwijs (in de vorm van workshops of seminars) 

wordt gecombineerd met afstandsonderwijs met behulp van online-

technologie (zoals internet, televisie, telefonische vergaderingen).

Hoger onderwijs 
Zie instellingen voor hoger onderwijs

Informeel leren 
Leren dat voortvloeit uit dagelijkse bezigheden in verband met werk, 

gezinsleven of vrijetijdsbesteding dat niet georganiseerd of gestruc-

tureerd is in termen van doelen, tijd of leerondersteuning; het kan 

vanuit het gezichtspunt van de leerling onbedoeld zijn.
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Instelling voor hoger onderwijs 
Elke soort instelling voor hoger onderwijs die, overeenkomstig het 

nationale recht of de nationale praktijk, opleidt voor erkende graden 

of andere erkende kwalificaties op tertiair niveau, ongeacht de naam 

die dergelijke instellingen dragen, of elke instelling die, overeen kom-

stig het nationale recht of de nationale praktijk, beroepsonderwijs of 

-opleidingen op tertiair niveau verzorgt.

Internationaal 

In verband met het Erasmus+-programma betrekking hebbend op 

een actie waarbij ten minste één programmaland en ten minste één 

partnerland betrokken zijn.

Job Shadowing (praktische leerervaring) 

Een verblijf van korte duur voor opleidingsdoeleinden bij een partner-

organisatie in een ander land, dat erin bestaat het dagelijks werk van 

praktijkmensen in de ontvangende organisatie te volgen, goede 

prak tijken uit te wisselen, vaardigheden en kennis te verwerven en/of 

langdurige partnerschappen op te zetten via participatieve observatie.

KA 
Zie kernactie

Kansarm

Kansarme personen zijn deelnemers die om economische, sociale, 

culturele, geografische of gezondheidsredenen, wegens hun mig ra tie-

achtergrond of om redenen zoals een handicap en onderwijs moeilijk-

heden 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.

Kernactie

Erasmus+ biedt drie kernacties aan, waarvan er twee door Epos 

worden beheerd. De derde wordt centraal door EACEA uitgevoerd. 

De door Epos beheerde kernacties, ook wel gedecentraliseerde acties 

genoemd, zijn georganiseerd per domein. Het domein wordt in de 

code aangeduid in het laatste cijfer.



KA1 of kernactie 1 is gericht op de mobiliteit door individuen. Wie die 

individuen zijn, verschilt van domein tot domein. 

Kernactie 2 of KA2 zijn strategische partnerschappen. Er zijn per 

definitie twee soorten per domein, namelijk gericht op uitwisseling 

van ervaring, en op innovatie. Daarenboven is er voor schoolonderwijs 

nog een derde soort partnerschappen die uitsluitend uit scholen 

bestaat. Dit type aanvraag is eenvoudiger en het budget beperkter.

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 infor meel 

te leren; dit kan de vorm aannemen van een stage, leerwerk plaats, 

uitwisseling van jongeren, lesgeven of deelname aan een activiteit op 

het gebied van beroepsontwikkeling en het kan voor bereidende 

activiteiten zoals het leren van de taal van het gastland omvatten, 

alsook activiteiten inzake uitzenden, ontvangen en follow-up.

Leerresultaten 
Beschrijvingen van hetgeen een lerende weet, begrijpt en kan doen 

na de voltooiing van een leerproces; leerresultaten worden gedefi-

nieerd in termen van kennis, vaardigheden en competenties.

Niet-formeel leren 
Leren dat plaatsvindt door geplande activiteiten (in termen van 

leerdoelen en leertijd) met een bepaalde vorm van leerondersteuning, 

maar dat geen deel uitmaakt van het formele onderwijs- en 

opleidingsstelsel.

Ontvangende organisatie 
In het kader van sommige acties van het Erasmus+-programma (met 

name mobiliteitsacties), de deelnemende organisatie die een of meer 

deelnemers ontvangt en die een of meer activiteiten van een 

Erasmus+-project organiseert. 

Partner(organisatie) 
Een deelnemende organisatie die bij het project betrokken is, maar 

die niet de rol van aanvrager vervult.
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Partnerlanden

De landen die niet ten volle deelnemen aan het Erasmus+ 

programma, maar die als partner of aanvrager bij bepaalde 

programma-acties betrokken kunnen zijn. De lijst met Erasmus+-

partnerlanden staat in deel A van de Europees uitgegeven Erasmus+ 

programmagids onder “Wie kan deelnemen aan het Erasmus+-

programma?”. 

Partnerschap 
Een overeenkomst tussen een groep deelnemende organisaties in 

verscheidene programmalanden om gezamenlijke Europese activi-

teiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te 

ontplooien of een formeel of informeel netwerk op een relevant 

terrein op te zetten, zoals gezamenlijke leerprojecten voor leerlingen 

en hun leerkrachten in de vorm van klassenuitwisseling en individuele 

langdurige mobiliteit, intensieve hogeronderwijsprogramma’s en 

samenwerking tussen regionale en lokale overheden ter bevordering 

van interregionale samenwerking, waaronder grensoverschrijdende 

samenwerking; om de kwaliteit van het partnerschap te verbeteren, 

kan de deelname worden uitgebreid tot instellingen en/of 

organisaties uit partnerlanden.

Personen met specifieke behoeften 
Mogelijke deelnemers die in een zodanige lichamelijke, geestelijke of 

gezondheidstoestand verkeren dat zij zonder extra financiële steun 

niet aan het project of de mobiliteitsactiviteit zouden kunnen 

deelnemen.

Programmalanden 
EU-landen en niet-EU-landen waar een nationaal agentschap is 

gevestigd en die ten volle aan het Erasmus+-programma deelnemen. 

De lijst met Erasmus+-programmalanden staat in deel A van de 

Europees uitgegeven Erasmus+ programmagids onder “Wie kan 

deelnemen aan het Erasmus+-programma?”. 

Project 
Een samenhangende reeks activiteiten om vastgestelde doelstel  - 

ling en en resultaten te verwezenlijken.
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School 
Een instelling die algemeen, beroeps- of technisch onderwijs verzorgt 

op eender welk niveau van peuter- en kleuteronderwijs tot hoger 

secundair onderwijs. 

Schoolonderwijs 
Zie school

Sector 
De sector (ook wel domein genoemd) verwijst naar de onderwijs-

sector van het project. Dat kan gaan om schoolonderwijs (basis- en 

secundair onderwijs), beroepsonderwijs en -opleiding, hoger 

onderwijs en volwasseneneducatie.

Stage

Een verblijf 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.

Studiemobiliteit 
Een in het buitenland doorgebrachte studieperiode met het doel een 

volledige graad of certificaat te behalen in een of meer landen van 

bestemming.

Studieprogramma’s van één cyclus 
Geïntegreerde programma’s/programma’s van lange duur die uitzicht 

geven op een diploma van de eerste of tweede cyclus en in sommige 

landen nog steeds beter kunnen worden omschreven aan de hand van 

de duur in jaren dan aan de hand van studiepunten. In de meeste van 

deze landen vinden de programma’s buiten het Bolognaprogramma 

voor de eerste cyclus plaats op het gebied van geneeskunde, tand-

heelkunde, diergeneeskunde, verpleging en verloskunde en in de 

meeste gevallen neemt 1-8% van de studentenpopulatie eraan deel. 

Geïntegreerde programma’s die toegang geven tot een geregle men-

teerd beroep hebben doorgaans een omvang van 300-360 ECTS-

studiepunten/vijf tot zes jaar, afhankelijk van het gereglementeerde 

beroep in kwestie.
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Transnationaal 

Betrekking hebbend op een actie waarbij ten minste twee 

programmalanden betrokken zijn, tenzij anders aangegeven.

Uitzendende organisatie 
In het kader van sommige acties van het Erasmus+ programma (met 

name mobiliteitsacties) de deelnemende organisatie die een of meer 

deelnemers uitzendt voor een activiteit van een Erasmus+-project.

Virtuele mobiliteit 
Een reeks door informatie- en communicatietechnologie onder-

steunde activiteiten, waaronder e-learning, die gericht zijn op het 

opdoen of vergemakkelijken van ervaringen met internationale 

samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding of leren.

Volwasseneneducatie 
Alle vormen van niet-beroepsgericht onderwijs van formele,  

niet-formele of informele aard voor volwassenen.

Voorbereidend bezoek 

Planningsbezoek aan het land van de ontvangende organisatie(s) 

voorafgaand aan jongerenuitwisselingen in mobiliteitsprojecten voor 

jongeren en ErasmusPro-activiteiten in mobiliteitsprojecten voor 

lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding. Het doel van het voor-

bereidende bezoek is activiteiten van hoge kwaliteit te waar borgen 

door administratieve regelingen te vergemakkelijken en voor te 

bereiden, vertrouwen en begrip op te bouwen en een solide partner-

schap tussen de betrokken organisaties tot stand te brengen. Bij 

jongerenmobiliteitsprojecten kunnen deelnemende jongeren bij het 

bezoek worden betrokken om hen ten volle aan het projectontwerp te 

laten meewerken.
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Bijlage 2
Evenementen in 2020
JANUARI 2020

7  Erasmus+ Schrijfsessie: Mobiliteit voor personeel (KA1)

9  Erasmus+ Schrijfsessie: Mobiliteit voor personeel (KA1)

14  Erasmus+ Schrijfsessie: Leerlingenstages (KA1)

15  Erasmus+ Schrijfsessie: Mobiliteit voor personeel en   

   leerlingenstages (KA1)

16  Europass Europass Mobiliteit Training

16  Erasmus+ Schrijfsessie: Leerlingenstages (KA1)

21  Erasmus+ Training IMPACT+ Tool

22  Erasmus+ Sociale media training: de eerste stappen

FEBRUARI 2020

10 eTwinning Webinar ‘Een stapje verder’

1 1 Erasmus+ Schrijfsessie Strategische Partnerschappen (KA2)

12  Erasmus+ Schrijfsessie Strategische Partnerschappen (KA2)

13  Erasmus+ Schrijfsessie Strategische Partnerschappen (KA2)

1 6 Erasmus+ Webinar ‘Erasmus+ 2021-2027 -  

   Een tipje van de sluier’

24 Erasmus+ Sociale Media Training 2021: ‘Tik Tok kennismaking’

26  Erasmus+ Webinar ‘Erasmus+ 2021-2027 -  

   Een tipje van de sluier’

MAART 2020

5  Europass Europass Mobiliteit Training

JULI 2020

2  Erasmus+ Webinar Erasmus-accreditaties

3  Erasmus+ Webinar Erasmus-accreditaties

 SEPTEMBER 2020 
10 Erasmus+ Online informatiesessie extra KA2-oproep:  

   Creativity

11  Erasmus+ Online informatiesessie extra KA2-oproep: 

   Digitale Vaardigheden  

24 Europese Dag van de Talen 

   Epos viert de Europese Dag van de Talen:  

   Taalprojecten dissemineren online  

25  Europese Dag van de Talen  

   Epos viert de Europese Dag van de Talen:   

   Taalprojecten dissemineren online  

30 Erasmus+ Sociale media training:  

   ‘Studenten als ambassadeurs’

30 Erasmus+ Sociale media training: ‘Van privé naar professioneel’ 
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OKTOBER 2020 

9  EPALE Kick off Lang Leven Leren   

14  eTwinning eTwinning Awards 

14  Euroguidance Online webinar ‘Leren in het buitenland 

   of over de taalgrens’  

15-16-17 Erasmus+ ErasmusDays 2020 

NOVEMBER 2020 

12  eTwinning #ETWID20 (eTwinning inspiratiedag) 

13  Euroguidance Online webinar ‘Developing Career Guidance and  

   Counselling Services through Erasmus+ Projects 

 18 Erasmus+ Sociale media training  

   ‘Sociale media voor gevorderden’  

24 Europass Launch nieuwe Europass Vlaanderen 

25  eTwinning eTwinning Transborder Seminar  

30 Euroguidance Euroguidance Study Visit ‘Guidance in Belgium’ 

DECEMBER 2220 

10 Erasmus+ Grensverleggers 2020 (online editie) 
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Bijlage 3
Statistische data  
vanaf de start van Erasmus+ (2014)

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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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.
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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.

205



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? 

206



207

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. 
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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:

209

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
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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



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
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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
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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)
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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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Sector aantal mannen aantal vrouwen

Schoolonderwijs (KA101) 97 205

Beroepsonderwijs en  -opleiding (KA102 en KA116) 320 353

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

1746 2563

Volwasseneneducatie (KA104) 15 25

Mobiliteiten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
partnerlanden (KA107)

79 88

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers per sector in kernactie 1

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 76

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 226

Onderwijsopdrachten 0

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1:  
Schoolonderwijs (KA101)

Soort mobiliteit aantal

ErasmusPro – voorbereidende bezoeken 3

ErasmusPro – mobiliteit door VET-lerenden (3 tot 12 maanden) 30

Mobiliteit door VET-lerenden (2 weken tot 3 maanden) 590

Opleiding van personeel in het buitenland 50

Onderwijsopdracht van personeel in het buitenland 0

Stage door lerenden in een bedrijf in het buitenland 0

Stage door lerenden in een VET-organisatie in het buitenland 0

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1:  
Beroepsonderwijs en -opleiding (KA102 en KA116)

Feiten en cijfers voor gerealiseerde mobiliteiten in 2020
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Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden 1510

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden 2146

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden 224

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden 290

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden (KA103)

Soort mobiliteit aantal

Job shadowing 8

Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland 32

Onderwijsopdrachten 0

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1:  
Volwasseneneducatie (KA104)

Soort mobiliteit aantal

Studentenmobiliteit voor stagedoeleinden van en naar partnerlanden 10

Studentenmobiliteit voor studiedoeleinden van en naar partnerlanden 83

Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden van en naar partnerlanden 40

Personeelsmobiliteit voor opleidingsdoeleinden van en naar partnerlanden 32

Deelnemers per soort mobiliteit en per sector in kernactie 1: 
hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen Erasmus+-
programmalanden en partnerlanden (KA107)
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De Covid-19-oproepen KA226 en KA227 in 2020

Door de impact van Covid-19 op de Europese onderwijsprogramma’s, 

heeft de Europese Commissie in de loop van 2020 beslist om twee 

extra oproepen voor strategische partnerschappen te financieren in 

2020.

In plaats van domeingerichte oproepen, gaat het hier over thema-

gerichte oproepen waaraan één of meerdere domeinen kunnen 

deelnemen.

Een eerste thema heeft projecten verzameld onder de noemer 

‘Innovative practices in a digital era’. Aanvragers actief in het 

schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding en in hoger 

onderwijs hebben de kans gekregen hierrond een projectvoorstel uit 

te werken.

Het tweede thema, ‘Skills development and inclusion through 

creativity and the arts’, heeft zich gericht op de domeinen 

schoolonderwijs en volwasseneneducatie (en jeugd).

De uiteindelijke financiering is voor hoger onderwijs in KA226 en 

schoolonderwijs in KA227 hoger dan de beschikbare middelen. Dat 

komt omdat deze twee oproepen de laatste waren van 2020 en er 

dus kan worden onderzocht waar er restmiddelen zijn en hoe die 

kunnen worden ingezet. Bovenop het Europese restbedrag heeft de 

raad van bestuur beslist om de Europese middelen aan te vullen met 

reservemiddelen van de vzw zodat ook nog een laatste project, dat 

anders uit de boot viel, kan wordt gestart.
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KA226
Innovative practices in a digital era

Domein 
Schoolonderwijs

Domein  
VET

Domein Hoger 
Onderwijs

Aantal ingediende aanvragen, bestemd voor Epos 13 4 13

Aantal ontvankelijke aanvragen voor kwalitatieve beoordeling 13 4 13

Aantal te financieren projecten na beoordeling 2 2 3

Aantal reserveprojecten na beoordeling 10 2 7

Aantal afgewezen projecten 1 0 3

Gevraagde financiering 3.032.704,00 1.027.592,00 3.203.612,00

Beschikbare financiering 485.062,00 403.713,00 466.325,00

Financiering 482.916,00 356.885,00 584.793,00

De Covid-19-oproepen KA226 in 2020

KA227
Skills development and inclusion through creativity and the arts

Domein 
Schoolonderwijs

Domein Volwas-
senenedu-catie

Aantal ingediende aanvragen, bestemd voor Epos 4 6

Aantal ontvankelijke aanvragen voor kwalitatieve beoordeling 4 5

    Waarvan exchangeprojecten 2 3

    Waarvan innovatieprojecten 2 3

Aantal te financieren projecten na beoordeling 3 3

Aantal reserveprojecten na beoordeling 0 2

Aantal afgewezen projecten 1 1

Gevraagde financiering 663.349,00 1.228.704,34

Beschikbare financiering 415.767,00 496.080,00

Financiering 506.429,00 470.530,00

De Covid-19-oproepen KA227 in 2020



Specifieke data voor studentenmobiliteiten in het  
hoger onderwijs

De beschikbare data worden 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
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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  
(onvolledig)

5 827 4 025 1 803 4,5 3,4 34 34 0 115 115 0

2019-2020  
(onvolledig)

5 478 3 617 1 861 4,4 3,4 13 12 1 69 64 5

2020-2021  
(onvolledig)

1 693 769 924 2,6 2,1 3 0 3 3 0 3
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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

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

Bestemming van de uitgaande studentenmobiliteiten tussen programmalanden (top 10)
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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

Academiejaar 2018-2019 (onvolledig)

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 699 Nederland 396 Spanje 929

Frankrijk 633 Spanje 230 Frankrijk 796

Duitsland 303 Verenigd Koninkrijk 207 Nederland 583

Italië 295 Frankrijk 163 Verenigd Koninkrijk 491

Verenigd Koninkrijk 284 Duitsland 146 Duitsland 449

Finland 234 Portugal 82 Italië 373

Portugal 222 Italië 78 Portugal 304

Zweden 198 Finland 54 Finland 288

Nederland 187 Zweden 53 Zweden 251

Noorwegen 160 Noorwegen 46 Noorwegen 202
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Academiejaar 2020-2021 (lopende)

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 132 Nederland 252 Nederland 300

Finland 67 Spanje 137 Spanje 269

Italië 65 Duitsland 93 Frankrijk 152

Frankrijk 59 Frankrijk 93 Duitsland 133

Zweden 50 Verenigd Koninkrijk 87 Verenigd Koninkrijk 117

Nederland 48 Portugal 56 Portugal 96

Denemarken 48 Ierland 31 Finland 82

Duitsland 40 Zweden 29 Italië 81

Portugal 40 Noorwegen 25 Zweden 79

Noorwegen 35 Tsjechië 25 Denemarken 68

Academiejaar 2019-2020 (onvolledig)

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 613 Nederland 455 Spanje 820

Frankrijk 526 Spanje 207 Frankrijk 716

Italië 281 Frankrijk 190 Nederland 641

Verenigd Koninkrijk 255 Verenigd Koninkrijk 188 Verenigd Koninkrijk 443

Duitsland 246 Duitsland 174 Duitsland 420

Zweden 219 Portugal 80 Italië 349

Finland 205 Italië 68 Zweden 282

Portugal 193 Zweden 63 Portugal 273

Nederland 186 Noorwegen 47 Finland 249

Denemarken 137 Finland 43 Noorwegen 184

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
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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



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 (onvolledig)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 827 Business and administration,  

notfurther defined 330

Law 341 Therapy and rehabilitation 123

Literature and linguistics 175 Medicine 122

Management and administration 126 Nursing and midwifery 121

Marketing and advertising 125 Management and administration 96

Psychology 123 Medical diagnostic and treatment 
technology 79

Language acquisition 122 Social work and counselling 61

Architecture and town planning 112 Architecture and town planning 57

Languages, not further defined 82 Travel, tourism and leisure 51

Teacher training with subject 
specialization 80 Information and Communication 

Technologies (ICTs), not further defined 49
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Academiejaar 2019-2020 (onvolledig)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Business and administration,  
not further defined 691 Business and administration, not 

further defined 257

Management and administration 222 Management and administration 166

Law 153 Medicine 157

Literature and linguistics 150 Therapy and rehabilitation 122

Law, not elsewhere classified 138 Medical diagnostic and treatment 
technology 71

Psychology 123 Nursing and midwifery 63

Language acquisition 110 Architecture and town planning 55

Architecture and town planning 98 Information and Communication 
Technologies (ICTs), not further defined 55

Teacher training with subject 
specialization 84 Social work and counselling 54

Languages, not further defined 82 Travel, tourism and leisure 51
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Academiejaar 2020-2021 (lopend)

Studiegebieden (studie) Aantal per 
studiegebied

(studie)

Studiegebieden (stage) Aantal per 
studiegebied

(stage)

Teacher training with subject 
specialization 49 Management and administration 166

Therapy and rehabilitation 43 Business and administration, not 
further defined 101

Law 43
Information and Communication 
Technologies (ICTs), interdisciplinary 
programmes

59

Medical diagnostic and treatment 
technology 33 Therapy and rehabilitation 58

Electronics and automation 32 Medical diagnostic and treatment 
technology 45

Social work and counselling 29 Medicine 42

Architecture and town planning 29 Hotel, restaurants and catering 32

Fashion, interior and industrial design 25 Social work and counselling 31

Pharmacy 25 Marketing and advertising 27

Management and administration 23 Building and civil engineering 20



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 (onvolledig)

Land van oorsprong Aantal

Spanje 1.237

Italië 1.067

Frankrijk 814

Duitsland 542

Tsjechië 215

Nederland 209

Polen 183

Finland 165

Oostenrijk 150

Verenigd Koninkrijk 144

2019-2020 (onvolledig)

Land van oorsprong Aantal

Italië 465

Frankrijk 376

Spanje 223

Duitsland 164

Finland 109

Nederland 98

Oostenrijk 98

Hongarije 96

Tsjechië 78

Ierland 75

2020-2021 (lopende)

Land van oorsprong Aantal

Ierland 49

Italië 38

Frankrijk 36

Oostenrijk 19

Noorwegen 19

Griekenland 13

Hongarije 7

Slovakije 6

Estland 2

Roemenië 1

Land van oorsprong van de inkomende studenten uit programmalanden (top 10)

232



233

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



2018-2019 (onvolledig)

Bestemming (studie) Aantal

Rusland 7

Ukraïne 4

Australië 4

Canada 4

Bosnië-Herzegovina 2

Marokko 2

Verenigde Staten 2

Jordanië 2

Georgië 2

Israël 2

Totaal 31

2019-2020 (onvolledig)

Bestemming (studie) Aantal

Australië 3

Ukraïne 2

Rusland 2

Japan 2

Jordanië 2

China 1

Totaal 12

2020-2021 (lopend)

Bestemming (stage) Aantal

Marokko 2

Canada 1

Totaal 3

Bestemming (stage) Aantal

Canada 1

Totaal 1
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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 (onvolledig)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Languages, not further 
defined 7

Psychology 4

Social work and counselling 4

Social and behavioural 
sciences, not further defined 4

Electricity and energy 2

Nursing and midwifery 2

Business and administration, 
not further defined 2

Journalism and reporting 1

Health, not elsewhere 
classified 1

Political sciences and civics 1

Education, not further 
defined 1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

Marketing and advertising 1

Sociology and cultural 
studies 1

Engineering and engineering 
trades, not further defined 1

Literature and linguistics 1

2019-2020 (onvolledig)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

Social and behavioural 
sciences, not further defined 3

Electricity and energy 2

Languages, not elsewhere 
classified 1

Architecture and town 
planning 1

Health, not further defined 1

Law 1

Political sciences and civics 1

Humanities (except 
languages), not further 
defined

1

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

2020-2021 (lopend)

Studiegebied voor STUDIE Aantal

2018-2019 (onvolledig)

Studiegebied voor STAGE Aantal

2019-2020 (onvolledig)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1

2020-2021 (lopend)

Studiegebied voor STAGE Aantal

Nursing and midwifery 2

Information and 
Communication 
Technologies (ICTs), not 
further defined

1
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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



2018-2019 (onvolledig)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal Land van oorsprong Aantal

Rusland 15

Marokko 14

Oekraïne 11

China 9

Armenië 8

Jordanië 7

Vietnam 5

Palestina 4

Israël 4

Verenigde Staten 4

Servië 3

Cuba 3

Bosnia & Herzegovina 3

Kazachstan 3

Belarus 3

Tanzania 2

Australië 2

Georgië 2

Zuid-Afrika 1

Canada 1

Taiwan 1

Nicaragua 1

Japan 1
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2019-2020 (onvolledig)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal Land van oorsprong Aantal

Oekraïne 15 Marokko 3

Jordanië 12 Canada 2

Rusland 8

Marokko 6

China 5

Armenië 4

Vietnam 3

Brazilië 3

Bosnia-Herzegovina 2

Bhutan 2

Canada 1

Kazachstan 1

Suriname 1

Israël 1

2020-2021 (lopende)

Alle inkomende studenten  
STUDIE uit partnerlanden

Alle inkomende studenten
STAGE uit partnerlanden

Land van oorsprong Aantal Land van oorsprong Aantal

Canada 2

Marokko 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



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 
(onvolledig)

1.198 917 281 522 675 1 13,8 97 53 44 0

2019 
(onvolledig)

885 718 167 445 440 0 5,0 78 43 35 0

2020 
(lopend)

29 24 5 22 7 0 28,8 0 0 0 0

Aantal VET-lerenden en -personeelsleden per oproepjaar met een onderscheid 
tussen gewone projecten (KA102) en projecten door charterhouders (KA116)

Specifieke data voor mobiliteitsprojecten in VET

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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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 
(onvolledig)

867 496 371 431 436 0 16,3 43 12 31 0

2019 
(onvolledig)

620 499 121 293 326 1 4,0 54 21 33 0

2020 
(lopend)

87 56 31 38 49 0 47,5 1 1 0 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 92 363 452 0 26,4 179 71 108 0

2015 
(gevalideerd)

907 724 183 538 369 0 20,0 52 37 15 0

2016 
(gevalideerd)

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 
(onvolledig)

2.065 1.413 652 953 1.111 1 14,8 140 65 75 0

2019 
(onvolledig)

1.505 1.217 288 738 766 1 4,6 132 64 68 0

2020 
(lopend)

116 80 36 60 56 0 42,8 1 1 0 0



KA
102

2015 
(gevalideerd)

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(onvolledig)

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 158 NL 6

2 NL 108 FR 171 ES 136 ES 176 ES 143 HR 6

3 ES 96 NL 164 NL 119 FR 171 NL 119 ES 6

4 DE 88 FI 113 DE 101 NL 150 UK 83 FR 6

5 FR 61 ES 78 IT 92 IT 107 IT 56 DE 4

6 EL 56 DE 62 MT 83 SI 56 MT 43 IT 1

7 MT 49 PT 61 FR 70 FI 55 IE 41   

8 EE 45 IT 44 HU 68 DE 49 FI 35   

9 IT 44 DK 35 EL 61 EE 42 PT 33   

10 IS 30 RO 22 PT 53 IE 36 DE 30   

KA
116

2016 
(gevalideerd)

2017 
(gevalideerd)

2018 
(onvolledig)

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 NL 100 ES 23

2 ES 23 UK 79 ES 110 ES 85 UK 13

3 SE 17 DE 56 FI 89 MT 67 IE 10

4 EE 17 SE 41 IT 75 FR 50 FR 9

5 UK 16 PT 40 UK 74 UK 43 IT 8

6 HU 12 IT 29 NL 71 IT 41 SI 7

7 FR 12 ES 25 MT 49 FI 33 LV 6

8 AW 9 FR 25 PT 38 DE 29 HU 4

9 AT 9 DK 22 DE 38 IS 27 EE 3

10 DK 7 RO 22 SE 36 DK 24 PT 1

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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Stand van zaken in epos voor Erasmus+  
(per kernactie en per domein)2

2 Bron: Dashboard Erasmus+ op 11 juni 2020 (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 # 190 190 156 156 154

Beurzen 22.718.912 18.544.293 18.159.160 16.483.682

Deelnemers # 13.521 13.521 10.881 10.864 10.324

Organisaties # 408 408 343 343 341

2018 Projecten # 179 179 150 150 124 1

Beurzen 26.825.955 21.591.166 21.467.582 14.352.771 0

Deelnemers # 14.216 14.216 11.194 11.393 9.669 22

Organisaties # 504 504 437 437 359 6

2019 Projecten # 202 202 188 187 48 3

Beurzen 33.905.542 26.904.644 26.879.807 10.974.257 0

Deelnemers # 16.152 16.152 13.268 13.252 6.542 24

Organisaties # 388 388 365 364 66 3

2020 Projecten # 202 202 176 175 2

Beurzen 35.504.441 25.885.838 26.047.253 0

Deelnemers # 17.488 17.488 13.436 13.421 74

Organisaties # 493 493 374 373 2

KA1 - individuele mobiliteiten in het schoolonderwijs
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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 22079

Deelnemers # 1.218.196 1.218.196 628.114 641.818 635.857 5844

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 16.386 348

Beurzen 2.426.181.521 1.220.666.714 1.221.670.181 1.126.589.430 253.815

Deelnemers # 1.640.469 1.640.469 700.201 722.975 724.925 6.205

Organisaties # 156.973 156.948 58.679 58.026 57.138 808

2017 Projecten # 40.065 40.065 18.249 18.009 17.621 297

Beurzen 2.640.784.672 1.400.247.969 1.405.329.917 1.280.408.682 616357,54

Deelnemers # 1.682.973 1.682.973 784.657 795.460 783.931 5765

Organisaties # 155.698 155.698 63.432 62.723 61.752 678

2018 Projecten # 41.107 41.107 18.546 18.346 14.369 333

Beurzen 3.019.607.520 1.589.517.609 1.589.873.013 956.920.616 334.327

Deelnemers # 1.785.551 1.785.551 848.186 854.411 606.642 6.785

Organisaties # 170.082 170.082 70.704 70.000 55.661 869

2019 Projecten # 39.577 39.575 19.462 19.272 4.530 647

Beurzen 3.153.339.025 1.832.764.815 1.811.501.128 151.719.781 1.138.551

Deelnemers # 1.813.975 1.813.975 945.355 936.573 141.550 12.722

Organisaties # 121.929 121.924 49.674 49.127 16.960 991

2020 Projecten # 42.301 42.298 19.028 18.578 98 114

Beurzen 3.456.038.466 1.854.367.692 1.814.870.354 1.990.079,49 0

Deelnemers # 1.928.026 1.928.026 954.363 941.029 3.708 3.020

Organisaties # 138.308 138.305 51.704 50.439 528 249

Ter vergelijking: de tabel met de stand van zaken voor KA1  
bij alle nationale agentschappen



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 32 1

Beurzen 1.756.115 1.223.175 1.223.175 889.585 0

Deelnemers # 970 970 706 706 534 22

Organisaties # 174 174 155 155 128 6

2019 Projecten # 41 41 37 37 5

Beurzen 1.977.995 1.723.880 1.723.880 68.405

Deelnemers # 1.218 1.218 1.048 1.048 46

Organisaties # 177 177 164 164 19

2020 Projecten # 57 57 43 43

Beurzen 4.191.744 2.202.173 2.202.173

Deelnemers # 2.428 2.428 1.277 1.277

Organisaties # 294 294 201 201

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 39

Beurzen 3.743.361 3.328.481 3.264.634 1.703.722

Deelnemers # 1.648 1.648 1.456 1.439 1.057

Organisaties # 162 162 151 151 136

2019 Projecten # 71 71 66 66 15 1

Beurzen 4.909.175 4.689.104 4.641.126 289.882 0

Deelnemers # 2.116 2.116 2.028 2.013 244 13

Organisaties # 115 115 110 110 17 1

2020 Projecten # 50 50 46 45

Beurzen 4.671.211 3.983.469 3.977.791

Deelnemers # 1.874 1.874 1.585 1.582

Organisaties # 67 67 57 56

KA102 – mobiliteiten door lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding



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 12

Beurzen 2.380.499 2.375.699 2.301.311 1.284.002

Deelnemers # 1.029 1.029 1.029 1.001 664

Organisaties # 50 50 50 50 34

2019 Projecten # 21 21 21 21 7 1

Beurzen 2.258.351 2.243.796 2.243.556 198.981 0

Deelnemers # 1.050 1.050 1.017 1.017 221 9

Organisaties # 21 21 21 21 7 1

2020 Projecten # 26 26 26 26 2

Beurzen 3.516.768 3.511.490 3.493.123 0

Deelnemers # 1.307 1.307 1.305 1.293 74

Organisaties # 26 26 26 26 2

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 23

Beurzen 12.486.322 12.486.322 12.500.990 10.234.544

Deelnemers # 8.670 8.670 7.364 7.608 7.273

Organisaties # 25 25 25 25 23

2019 Projecten # 27 27 27 27 18

Beurzen 15.826.210 15.826.210 15.850.172 10.402.854

Deelnemers # 9.291 9.291 8.361 8.361 6.019

Organisaties # 27 27 27 27 18

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)



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 16

Beurzen 3.902.462 1.471.693 1.471.423 1.151.374

Deelnemers # 1.087 1.087 432 435 360

Organisaties # 19 19 18 18 16

2018 Projecten # 18 18 12 12 3

Beurzen 5.876.820 1.962.321 1.962.304 73.086

Deelnemers # 1.542 1.542 515 515 32

Organisaties # 18 18 12 12 3

2019 Projecten # 22 22 22 21

Beurzen 8.414.047 2.094.640 2.094.059

Deelnemers # 2.143 2.143 609 608

Organisaties # 22 22 22 21

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 # 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 23

Beurzen 12.486.322 12.486.322 12.500.990 10.234.544

Deelnemers # 8.670 8.670 7.364 7.608 7.273

Organisaties # 25 25 25 25 23

2019 Projecten # 27 27 27 27 18

Beurzen 15.826.210 15.826.210 15.850.172 10.402.854

Deelnemers # 9.291 9.291 8.361 8.361 6.019

Organisaties # 27 27 27 27 18

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

KA104 – mobiliteiten door personeel in volwasseneneducatie



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 23

Beurzen 18.534.998 6.010.122 6.010.102 5.384.904

Deelnemers # 17.319 17.319 5.882 5.626 5.031

Organisaties # 469 469 141 141 136

2018 Projecten # 79 79 38 38 12

Beurzen 19.734.743 7.142.978 7.134.307 1.348.783

Deelnemers # 16.526 16.526 6.602 6.568 1.110

Organisaties # 491 491 221 221 50

2019 Projecten # 85 85 53 53 3

Beurzen 17.277.198 9.692.339 9.578.973 64.821

Deelnemers # 14.084 14.084 8.452 8.452 163

Organisaties # 455 455 287 287 6

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

252



253

Oproepjaar Onderwerp Ingediend Ontvangen Toegekend Contract Afgewerkt Vroegtijdig 
beëindigd

2014 Projecten # 9.705 9.705 1.778 1.742 1.726 12

Beurzen 2.070.283.787 347.176.823 337.290.652 293.742.729 201126,26

Deelnemers # 2.344.743 2.344.743 367.793 361.107 289.407 3886

Organisaties # 52.338 52.338 10.150 9.946 9.866 62

2015 Projecten # 10.612 10.612 1.943 1.907 1.890 14

Beurzen 2.249.749.001 364.351.647 356.089.126 338.932.279 484068,02

Deelnemers # 2.773.268 2.773.268 423.107 414.754 363.649 3256

Organisaties # 58.804 58.804 11.229 11.047 10.954 77

2016 Projecten # 10.088 10.088 2.403 2.359 2.337 19

Beurzen 1.945.865.633 387.167.771 378.611.856 362.105.253 200782,65

Deelnemers # 2.553.004 2.553.004 458.957 450.496 383.432 172230

Organisaties # 55.819 55.819 13.410 13.172 13.056 103

2017 Projecten # 9.166 9.165 2.878 2.843 2.752 15

Beurzen 1.733.962.282 470.552.657 462.221.485 425.699.841 709627,3

Deelnemers # 1.872.439 1.872.439 536.949 528.434 451.867 3930

Organisaties # 49.848 49.842 15.815 15.630 15.096 68

2018 Projecten # 10.268 10.268 3.688 3.649 1.070 22

Beurzen 1.855.761.699 583.420.325 573.951.513 114.605.371 337.025

Deelnemers # 1.736.526 1.736.526 546.022 537.755 143.764 4.015

Organisaties # 53.430 53.430 18.719 18.514 4.735 103

2019 Projecten # 12.067 12.065 4.436 4.396 85 22

Beurzen 2.262.759.890 727.164.075 714.547.775 2.560.830 110282

Deelnemers # 1.979.364 1.979.364 657.419 651.426 3.286 2663

Organisaties # 63.649 63.636 22.601 22.410 267 89

2020 Projecten # 20.106 20.099 6.017 5.918 10

Beurzen 3.860.091.477 1.062.864.008 1.038.648.205 0

Deelnemers # 3.433.437 3.433.437 943.904 928.867 1312

Organisaties # 108.354 108.313 31.760 31.218 51

Ter vergelijking: de tabel met de stand van zaken voor KA2  
bij alle nationale agentschappen



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 1

Beurzen 7.134.857 2.469.942 2.461.271 77.896

Deelnemers # 5.925 5.925 2.362 2.328 104

Organisaties # 185 185 75 75 3

2019 Projecten # 12 12 9 9

Beurzen 3.166.606 2.218.769 2.216.094

Deelnemers # 2.770 2.770 2.079 2.087

Organisaties # 75 75 62 62

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 Afgewerkt

2018 Projecten # 17 17 14 14 6  

Beurzen  1.653.816 1.326.095 1.326.095 316.743  

Deelnemers # 1.403 1.403 1.159 1.159 370  

Organisaties # 65 65 55 55 18  

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



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 3  

Beurzen  4.158.447 1.460.724 1.460.724 435.235  

Deelnemers # 3.886 3.886 1.545 1.545 319  

Organisaties # 91 91 40 40 17  

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 2  

Beurzen  2.372.804 822.355 822.355 393.711  

Deelnemers # 1.483 1.483 675 675 253  

Organisaties # 39 39 15 15 10  

2018 Projecten # 13 13 3 3   

Beurzen  4.808.958 1.127.614 1.127.614   

Deelnemers # 3.982 3.982 943 943   

Organisaties # 106 106 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



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   

Beurzen  2.187.891 767.945 767.945   

Deelnemers # 1.624 1.624 690 690   

Organisaties # 53 53 24 24   

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 # 58 58 37 37   

KA227 – partnerschappen rond het thema ‘Skills development and inclusion  
through creativity and the arts’



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.

Je vindt de projecten op het Erasmus+ Project Results Platform (EPRP) 

via https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en. 

Good practices

Soort en kernactie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eindtotaal

KA1 onvolledig onvolledig

KA101 - schoolonderwijs 18 14 11 14 10 2 69

KA102 - beroepsonderwijs en -opleiding 5 13 11 7 9 45

KA103 - hoger onderwijs 1 6 5 2 1 15

KA104 - volwasseneneducatie 5 4 2 1 9 2 23

KA107 - hoger onderwijs (partnerlanden) 9 3 2 14

KA116 - beroepsonderwijs en -opleiding (charter) 1 7 11 4 23

Totaal KA1 29 46 33 31 42 8 189

KA2 onvolledig onvolledig onvolledig

KA200 - domeinoverschrijdend 2 nvt nvt nvt nvt nvt 2

KA201 - schoolonderwijs 1 2 2 3 8

KA202 - beroepsonderwijs en -opleiding 2 3 2 1 8

KA203 - hoger onderwijs 1 1 2

KA204 - volwasseneneducatie 3 2 1 3 2 11

KA219 - partnerschappen tussen scholen 2 4 6

KA229 - partnerschappen voor schooluitwisseling 1 1

Totaal KA1 8 7 10 9 4 38

Eindtotaal 37 53 43 40 46 8 227
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beschikbaar 80.000,00 102.650,00 105.600,00 103.900,00 103.600,00 103.600,00

Aanvraag Toegekend aan 
projecten 87.400,00 114.400,00 105.600,00 100.000,00 83.870,00 97.000,00

Aantal 
gefinancierde 
aanvragen

20 21 21 21 21 20

Aantal 
mobiliteiten studie 130 149 157 174 132 119

Aantal 
mobiliteiten stage 44 47 60 133 146 98

Eindrapport Ingezet door 
projecten 49.200,00 57.010,00 54.350,00 54.110,00 44.050,00

Aantal 
mobiliteiten studie 109 130 112 100 76

Aantal 
mobiliteiten stage 20 44 52 43 43

Erasmus Belgica

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 2019

Beschikbaar 19.500,00 11.950,00 9.000,00 10.700,00 10.150,00 8.700,00

Toegekend aan projecten 17.800,00 11.950,00 9.000,00 10.050,00 8.850,00 8.700,00

Ingezet door projecten 10.150,00 9.400,00 8.050,00 5.450,00 4.200,00 

(*) 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

Beschikbaar Niet 
beschikbaar 102.400,00 102.400,00 85.000,00 86.690,00 70.000,00

Toegekend aan projecten 26.830,00 54.490,00 83.450,00 69.760,00 82.440,00 57.590,00

Ingezet door projecten Niet 
beschikbaar 49.740,00 72.876,00 61.784,00 72.650,00

Buurklassen

Ministerieel besluit leermobiliteiten 2014-2020

Als gevolg van de Covid-19-pandemie zijn er geen leermobiliteiten georganiseerd in 2020.



Bijlage 4 
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
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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://europassmobiliteit.be

Europass-CV   

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

mailto:karine.nicolay%40epos-vlaanderen.be?subject=
https://epale.ec.europa.eu/nl
https://www.euroguidance-vlaanderen.be
mailto:europass%40vdab.be?subject=
https://europass-vlaanderen.be
https://www.facebook.com/EuropassVlaanderen
https://europassmobiliteit.be
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
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