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Betrokken actoren en hoe ze samenwerken 

Transcript: 

Om een Europees Mobiliteitsproject te organiseren zijn er minstens 4 actoren nodig: 

Een uitzendende organisatie, die de eigen mobiliteiten beheert 

Een ontvangende organisatie, die de projectdeelnemers ontvangt in het buitenland 

Het Nationale Agentschap, dat verantwoordelijk is voor de financiering van het programma in 

het overeenkomstige land 

En natuurlijk de zogenaamde "begunstigden": dat zijn de deelnmers aan een specifieke 

activiteit in het buitenland. 

Na goedkeuring van een een financieringsaanvraag tekent de uitzendende organisatie  en 

het nationaal agentschap de "Grant Agreement". 

Het Nationaal Agentschap houdt toezicht op de ontwikkeling van het project, en je 

rapporteert aan hen in de uitvoeringsfase. 

De volgende belangrijke groep van actoren zijn de begunstigden. Bij minderjarige 

begunstigden zullen ook de ouders betrokken worden. 

Na de selectie van geschikte begunstigden om deel te nemen aan het mobiliteitsproject, zal 

de uitzendende organisatie hen voorbereiden op hun buitenlands reis. Ook zal de organisatie 

hen moeten begeleiden en toezicht houden tijdens hun verblijf in het buitenland. Na  

terugkeer zal de organisatie de mobiliteitservaring - samen met de begunstigde - evalueren.  

De begunstigden zullen ook - na hun verblijf in het buitenland - betrokken worden bij de 

erkenning en validering van hun geleerde comptenties. 

In het buitenland is er minstens een ontvangende organisatie, maar er kan ook een 

intermediaire organisatie zijn die instaat voor het vinden van geschikte ontvangende 

bedrijven of leerwerkplekken. 

In dat geval zal de intermediaire organisatie ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van 

het project langs de ontvangende zijde. 

De uitzendende organisatie en de ontvangende of de intermediaire organisatie tekenen een 

bilaterale overeenkomst. Wanneer ECVET wordt toegepast is dit het "Memorandum of 

Understanding" of MOU. 
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Een ander belangrijk document is de Leerovereenkomst - zeker als de mobiliteit volgens de 

ECVET-principes wordt georganiseerd. Deze overeenkomst vat de verwachte leerresultaten 

samen. 

De begunstigde, de uitzendende en de ontvangende organisatie moeten hierover 

overeenkomen op basis van de achtergrond van de begunstigde, de verreisten van het 

opleidingscurriculum, maar ook de realistische mogelijkheden in het gastland. 

Andere bilaterale overeenkomsten tussen de uitzendende organisatie en de partner aan de 

ontvangende kant zijn: 

Uitwisseling van documenten en data over de begunstigden 

Het regelen van het verblijf van de begunstigden in het buitenland 

Financiële afspraken 

Het toezicht op de mobiliteit 

Evaluatie van de mobiliteit: 

Uitgeven van de Europass Mobiliteit of het certificeren van de mobiliteit 

Dissemineren van het mobiliteitsproject 

De organisatie aan de ontvangende zijde is bovendien verantwoordelijk voor enkele 

rechtstreekse activiteiten met de begunstigden en - als van toepassing - met de begeleider 

Het verwelkomen van de begunstigden; hen kennis laten maken met de buitenlandse 

omstandigheden en het verblijfsprogramma; begeleiden, coachen van en toezicht houden op 

de begunstigden 

evenals het beoordelen en evalueren van hun verblijf en prestaties 

Hoe al deze activiteiten in hun werk gaan wordt later beschreven in het hoofdstuk over 

implementatie. 

 


