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Euroguidance Vlaanderen …

- Webinars / studiedagen / (gast)presentaties, 

o.a. leermobiliteit voor lerenden (mogelijkheden, 

meerwaarde), onderzoek en methodieken uit

andere Europese lidstaten, online begeleiding, …

- Individueel advies over leermobiliteit voor

lerenden (mogelijkheden in het buitenland). 

- Delen van systemen, tools en methodieken

uit Vlaanderen met gans Europa (webinars, 

conferenties, publicaties, studiebezoeken)

- Deelname mogelijk maken aan Euroguidance 

studiebezoeken voor keuzeprofessionals uit

Vlaanderen (indien toegelaten …)

- Informatie over Europese projecten en

projectsubsidies

1) Ondersteunt de competentieontwikkeling van 

keuzebegeleiders:



- Europese projectwerking stimuleren

(Erasmus+ brochure voor projecten rond

keuzebegeleiding, projectvoorbeelden in onze

communicatiekanalen, …)

- Medewerking aan Europese surveys en

onderzoeksvragen van andere Euroguidance centra

- Ingaan op leervragen uit de OLB sector in 

Vlaanderen, bijv. spreker uitnodigen (indien mogelijk) 

- Communicatie over Europese initiatieven en

Europees beleid (Lifelong Guidance study, Youth on 

the Move, New Skills Agenda met oa New Europass...)

2) Ondersteunt de ontwikkeling van de Europese dimensie in onze

(onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding (OLB)

Euroguidance Vlaanderen …



- Leermobiliteit (mogelijkheden, voordelen, …)

- Keuzebegeleiding in Vlaanderen en elders in 

Europa (systeem, methodieken, tools, …)

- Europese initiatieven en beleidsontwikkelingen

- Resultaten van Europese projecten, conferenties, 

studiebezoeken

- Innovatieve praktijken en onderzoek

→ VIA website, Twitter, nieuwsbrieven, 

webinars, artikels in magazines voor 

keuzeprofessionals, (OLB) werkgroepen, …

3) Informeert en communiceert over :

Euroguidance Vlaanderen …





Activiteiten:

- Webinars :

‘Leren in het buitenland of over de taalgrens’ (13+14/10/’20) 

‘Erasmus+ and lifelong guidance’ (13/11/’20) 

→ Meer info via de website (homepage: ‘Agenda’)

- Nieuwe tool : 

‘Leren in het buitenland of over de taalgrens’

→ Te downloaden op de website (euroguidance-vlaanderen.be/publicatiesonderzoek

- Euroguidance Vlaanderen Nieuws (2x per jaar)

→ Schrijf je in voor de Nieuwsbrief via de website (homepage: ‘Nieuws’) !



Doorlopend :

Individueel advies over leermobiliteit bij lerenden

(stages, beurzen, subsidies, … )

• Individuele vragen beantwoorden van keuzebegeleiders

• Deelname jaarlijkse SID-INs en andere beurzen



VOLG ONS !

Website : euroguidance-vlaanderen.be

Twitter: twitter.com/euroguidanceFL

Pinterest: pinterest.com/euroguidanceFL

Contacteer ons: 

Tel : 02/ 553 99 42

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

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

