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Europese mobiliteit in arbeidsmarktgericht onderwijs 

Transkript:  

Welkom bij onze MOOC over het managen van mobiliteiten, zoals samengesteld in het 

Erasmus+project ENNE, wat staat voor "European Networks for the Enhancement of VET".  

Klinkt goed, niet? 

Reizen naar een ander land, en daar leven en werken. Het eigen beroep beleven in een 

ander team, met andere instrumenten en op andere manieren. Mensen van andere culturen 

leren kennen, niet als een toerist maar als collega en misschien als vriend. 

Europese Mobiliteitsprojecten brengen mensen samen en maken het Europese burgerschap 

echt tastbaar. 

Met deze MOOC willen we je ondersteunen bij het plannen, uitschrijven en implementeren 

van een succesvol Europees Mobiliteitsproject. 

We zullen ingaan op de redenen voor en voordelen van deelname aan EU-mobiliteiten, 

We geven info over het financieringsprogramma, 

We werpen een blik op de verschillende betrokken actoren in een mobiliteitsproject, en 

bekijken hoe ze best samenwerken, 

We informeren je over de aanvraagprocedure,  

We gaan stap voor stap doorheen de projectimplementatie: we zullen het hebben over 

noodzakelijke formaliteiten, selectie en voorbereiding van deelnemers, praktische aspecten, 

begeleiding, monitoring, evaluatie en disseminatie. Maar ook over complexe instrumenten 

om de leerervaringen op te volgen, zoals ECVET, het "European Credit System for 

Vocational Education and Training". 

"Last but not least" geven we advies over de eindrapportage en tonen we perspectieven voor 

toekomstige projecten. 

Maar laat ons met het begin beginnen. Wie zijn wij? ENNE is een Europees netwerk, dus 

laten we even onze blik werpen op het projectteam van ENNE. 
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En mijn naam is Charline Van Osselaer, ik zal je door deze mooc leiden. Sinds 2013 ben ik 

actief betrokken in projecten die beroeps en technisch onderwijs versterken.  Ons team dat 

samen meer dan 50 jaar ervaring in EU projecten heeft zet de schouders onder de realisatie 

van meer en en betere eu mobiliteit in Vlaanderen. Ik hoop dat deze mooc je zal intresseren 

en dat je even enthousiast wordt over het mobiliteitsavontuur. We beginnen er aan! 

 

 


