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Introductie



Een mobiliteitservaring is de beste manier om persoonlijk en professioneel te groeien. In 
feite heeft werkervaring in het buitenland als vrijwilliger heeft toegevoegde waarden, omdat 
het plaatsvindt in een andere culturele context, je zoekt je grenzen op om te begrijpen hoe 
ze te overwinnen en om je vaardigheden te versterken. Bovendien, een mobiliteitservaring 
in het buitenland is een goede kans om de tijd te nemen jezelf te leren kennen en begri- 
jpen en na te denken over je persoonlijke en professionele perspectieven aan toekomstige 
verwachtingen.

Het zal je echt helpen te leren en vast te leggen wat je eigenlijk al weet en kunt. Veel van de 
jongeren categoriseren nooit in termen van kennis en vaardigheden. School/universi- tair 
afgestudeerden absorberen veel informatie die niet geïntegreerd is met de kennis en com-
petenties opgedaan door werk en levenservaringen. 

Deze brochure 1 is gemaakt om een globaal idee te geven van bestaande instrumenten en 
methoden op het gebied van waardebepaling en bevordering van internationale mobiliteit 
in ieder Europees land betrokken bij dit project. Het doel is om deze brochure te delen met 
deelnemers van internationale mobiliteiten en andere lokale, nationale en internationale or-
ganisatie die werkzaam zijn op het gebied van internationale mobiliteiten, werkgelegenheid 
of sociale inclusie. 

“Lijst van bestaande tools en methoden voor de waardebepaling van 
niet formele onderwijsactiviteiten in ieder land“ 
is één van de zes resultaten ontwikkeld, getest en afgerond door het partnerschap dat 
wordt gevormd door: 

ADICE (Frankrijk), CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje), VCC (Polen). 2

De laatste jaren heeft de Europese Commissie een nieuwe manier 
van leren bevorderd voor Europese burgers: mobiliteit. Vanaf 2007 
tot 2013 hebben meer dan 2 miljoen mensen ervaring opgedaan in 
verschillende contexten en culturen, om zichzelf te empoweren en 
deel uit te maken van het Europees burgerschap.

1 Dit handboek bevat bestaande tools beschermd door copyright; het doel van dit handboek is enkel het cate-
goriseren van deze bestaande tools en niet om het gebruik te promoten, dat kan enkel gebeuren met toestem-
ming van de copyrighthouder van de tool. Het PC IMPRESS partnerschap neemt geen enkele verantwoordeli-
jkheid voor gebruik of misbruik van deze tools.

2  Bezoek het online platform www.yourcompetences.eu voor meer informatie
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Europese

tools

Deze tools zijn voornamelijk ontworpen voor  
gebruik na de mobiliteit van de deelnemer.

Het Europese vaardighedenpaspoort  
kan ook voorafgaand gebruikt worden.
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Het Europese vaardigheden 
paspoort (EUROPASS)

Het Europese vaardighedenpaspoort is een veelgebruikte 
en zeer complete tool en is erkend in 33 landen. Het is een 
uniek op maat gemaakt ‘framework’ voor individuele vaar-
digheden, competenties en andere knowhow.
Dankzij het algemene template, stelt het gebruikers in staat 
om te communiceren over de ervaringen die zij hebben 

opgedaan tijdens de internationale mobiliteit. 
Het Europese vaardighedenpaspoort is ontworpen als een complete map, gemaakt van 
een set van 5 Europese documenten gedeeltelijk online beschikbaar: een CV, een beoor-
deling van de taalvaardigheid en certificering van de mobiliteit.

Items beschikbaar online

Europass CV: een nieuwe en gestandaardiseerde versie, sinds 2005. Inbegrepen «Europees 
kwalificatiekader» (facultatief) met het oog op een betere vergelijking tussen certificering 
en diploma’s in heel Europa.

Europass Taalpaspoort: een afspiegeling van de beoordeelde competenties. Het Europass 
Taalpaspoort beschrijft de taalvaardigheid met behulp van zes niveaus. Deze niveaus zijn 
in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader en worden 
gebruikt door heel Europa. Het Taalpaspoort is een zelfevaluatie, het helpt het analyseren 
van de talenkennis en het niveau.

Items beschikbaar op aanvraag 

Europass mobiliteit: het registreert concreet de leerervaringen in andere Europese landen, 
zoals stages, uitwisselingen van studenten of vrijwilligerswerk.

Het is een nominatief document dat de kwaliteit van de mobiliteit (partnerschappen tussen 
de uitzendende en ontvangende organisatie en de doelstellingen van de training) belicht.

Het biedt een overzicht van de ontwikkelde competenties (formeel en niet-formeel) tijdens 
de mobiliteit.

Europass mobiliteit wordt geleverd door de uitzendende organisatie en is voorzien van een 
authenticatie-nummer.

Twee Europese certificaten: gericht op een gemeenschappelijk Europees vorm/framework 
voor iedere beroepsopleiding of educatieve ervaring.

TIjDENS & NA
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1. Europass certificaatsupplement (Europass certificate supplement, ook wel ECS): voor 
een professionele of beroepsopleidingsleerweg. Het document geeft informatie over de 
inhoud van de praktische kwalificaties en de beroepsbekwaamheid verworven tijdens de 
mobiliteit. Het ECS is verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling waar de beroepskwalificatie 
is afgerond. De onderwijsinstelling is verplicht dit certificaat op verzoek af te geven. Het is 
ook gratis beschikbaar op de officiële nationale website voor Frankrijk: www.cncp.gouv.fr

2. Europass diplomasupplement (Europass diploma supplement, ook wel EDS): voor het 
hoger onderwijs en buitenlandse diploma’s. Het is gezamenlijk opgericht door Europese 
instellingen en UNESCO. EDS is een nominatief document, en geeft samen met een HBO 
diploma informatie over de specifieke kenmerken van een opleiding, de inhoud en het 
verworven niveau. De ontvangende instelling voor hoger onderwijs (HBO) levert het EDS 
op aanvraag.

Specifieke doelstellingen van de tool
Het Europese vaardighedenpaspoort is een gemeenschappelijk kader voor elke vorm van 
individuele competenties. De belangrijkste doelstelling is om de communicatie te standaar-
diseren wanneer het gaat om vaardigheden en persoonlijke knowhow, in heel Europa.

Europese vaardigheden ondersteunen een beter begrip van de brede waaier van het beroep-
sonderwijs en het onderwijs in Europa. Aan het eind van de dag, moet deze gemeenschap-
pelijke vorm werkgevers in staat stellen om duidelijkheid te krijgen omtrent de vaardigheden 
van een persoon, ook al heeft deze persoon de ervaring opgedaan in het buitenland.

Als een volledig dossier biedt het een goed uitgebalanceerde mix van zelf-geëvalueerde 
competenties en officiële certificaten die de aandacht van werkgevers moeten vangen en 
er voor moeten zorgen dat de kandidaat succesvol is. 

De online beschikbare documenten gemakkelijk in gebruik. Zij baseren zich op persoonlijke 
betrokkenheid en de wil om zich te ontwikkelen op basis van zelf-assessment van erva-
ringen en vaardigheden. Ondersteuning kan worden gebonden bij verenigingen of arbeids-
bureaus.

De op aanvraag beschikbare documenten zijn er direct op gericht om specifieke kenmerken 
van elk curriculum te benadrukken. Ze bieden officiële certificering en bewijslast.

In een notendop, het Europees vaardighedenpaspoort stelt in staat om:

• De competenties van de aanvragers te delen en er over te communiceren.

• Te dienen als communicatiemiddel over het Europese curriculum, zodat het overeenkomt 
met de behoeften van de arbeidsmarkt. 

• Jeugd te versterken door middel van een zelfevaluatie methodologie.

• Officieel te certificeren.
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Type mobiliteit
Mobiliteiten waarbij de op aanvraag beschikbare documenten vaak in overeenstemming 
zijn met het hoger- of beroepsonderwijs.

Wie is de gebruiker?
Het doel van het Europees vaardighedenpaspoort is om het op een zo groot mogelijke 
schaal te gebruiken in Europa. Iedereen zou in staat moeten zijn om een eigen paspoort 
aan te maken, onafhankelijk van leeftijd, kwalificatieniveau of nationaliteit. 

Het CV en het taalpaspoort worden direct op basis van het eigen gevoel en zelfevaluatie 
gevuld door de deelnemer aan een mobiliteitsprogramma.

De projectmanagers kunnen worden betrokken bij dit proces door het bieden van onders-
teuning en het geven van tips om het gemakte vereenvoudigen. 

Met betrekking tot de documenten beschikbaar op aanvraag, de belangrijkste actoren hier 
in zijn de uitzendende en ontvangende organisaties die zijn geaccrediteerd om certifice-
ringen te leveren.

Hoe is het in te vullen?
Het Europese vaardighedenpaspoort is gemakkelijk in gebruik.

Deelnemers kunnen de template voor het Europass CV en taalpaspoort online vinden, gratis 
en klaar om ingevuld te worden met de persoonlijke gegevens.

Het kan online naar behoefte worden afgedrukt, opgeslagen of bijgewerkt.

Interessante voorbeelden en templates zijn beschikbaar voor ieder onderdeel van het CV. 
Deze helpen de deelnemer om de vaardigheden en competenties verworven tijdens de 
periode van mobiliteit te beoordelen. 
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Projectmanagers en het arbeidsbureau houden toezicht op dit proces. 

Het Europese vaardighedenpaspoort kan worden gepersonaliseerd, er is niet alleen toegang 
tot de hierboven benoemde Europass documenten, maar ook nuttige documenten voor het 
aantonen van de vaardigheden (aanbevelingsbrieven, diploma’s, sollicitatiebrieven, ...).

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
De formulieren in het vaardighedenpaspoort stellen de deelnemer in staat om de resultaten 
behaald tijdens de periode van mobiliteit onder woorden te brengen en officieel te certifi-
ceren, dit alles om het zoeken van een baan te bespoedigen. 

Deze formulieren zijn klaar om te worden gedeeld met ontvangende organisaties, bij een 
sollicitatie of tijdens een sollicitatiegesprek om de opgedane ervaringen te formuleren.

Overige informatie
Om een Europees vaardighedenpaspoort te maken kijk op de volgende website 
(beschikbaar in 27 talen): https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

CV template en praktische instructies kunnen hier gedownload worden: https://europass.
cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Een relevante lijst van goede praktijken, nuttige links, instellingen en netwerken betrokken 
bij beroepsopleiding en onderwijs zijn hier beschikbaar: 
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/links
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Europees systeem  
van studiepuntenoverdracht

Het Europees systeem voor beroepsonderwijs en 
-opleiding (ECVET) is een technisch kader voor de 
overdracht, erkenning en de persoonlijke vooruit-
gang in leerresultaten met het oog op het bereiken 

van een kwalificatie. ECVET werkt hand in hand met het Europees kwalificatiekader 
(EQF) om meer transparantie te bieden in Europese kwalificaties, voor de bevordering 
van de mobiliteit van werknemers en leerlingen en om een leven lang leren te vergemak-
kelijken.

De implementatie van ECVET heeft twee brede doelstellingen 
• Om de mobiliteit van de Europese burgers te ondersteunen

• Om een leven lang leren te vergemakkelijken

Om mobiliteiten te ondersteunen, wordt ECVET ingezet voor de erkenning van leerresul-
taten en om mensen in staat te stellen om voort te bouwen op wat zij in het buitenland 
hebben geleerd bij een andere onderwijsinstelling of opleidingsinstituut of in verschillende 
praktijksituaties.

Met andere woorden, dankzij ECVET moet het gemakkelijker worden om de mobiliteit 
volledig te integreren in leertrajecten van werkenden en leerlingen. Het maakt zichtbaar en 
erkent wat ze in het buitenland hebben geleerd. Het succes van ECVET is afhankelijk van de 
ontwikkeling van wederzijds vertrouwen tussen de bevoegde instanties.

De erkenning van leerresultaten en de transparantie van wat leerlingen in het buitenland 
hebben bereikt zijn cruciale elementen bij de ontwikkeling en verbetering van mobiliteiten 
in het beroepsonderwijs. 

ECVET in geografische mobiliteit is onderverdeeld in een 5 stappen 
proces
• Voorbereiden ECVET
• Bouwen partnerschap
• ECVET voorafgaand aan de mobiliteit
• Tijdens de mobiliteit
• Na de mobiliteit
• En een kwaliteitsgarantie (EQAVET)

NA
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De «Na de mobiliteit» sessie is gewijd aan:

• Validatie van de leerresultaten (de verzendende organisatie zal de documentatie van de 
beoordeelde leerresultaten wegen en vergelijken met de leerresultaten zoals beschreven 
in de leerovereenkomst en overeengekomen met de gastorganisatie)

• Erkenning van de leerresultaten (toegekend wanneer de verwachte en beoordeelde leer-
resultaten voldoende consistent en gedocumenteerd zijn)

Terugkijken op het proces en het resultaat van de individuele mobiliteit (reflecteren op het 
hele proces, een eventuele behoefte aan verandering of verbetering identificeren. Feedback 
schriftelijk verzamelen (bijvoorbeeld door middel van het invullen van een vragenlijst) of 
mondeling (bijvoorbeeld vergaderingen of telefoongesprekken).

Voor elke stap voorziet ECVET een toolkit met relevante voorbeelden en methoden, deze 
zijn beschikbaar op de website.

Specifieke doelstellingen van de tool
Het systeem gebruikt een zogenaamde gemeenschappelijke Europese taal om te commu-
niceren over vaardigheden en competenties verworven tijdens een verblijf in een ander land 
mogelijk.

Kortom, ECVET vertrouwt op een reeks technische componenten die het erkennen van leer-
resultaten vergemakkelijken, ondanks verschillen van land of onderwijssysteem waarin het 
leren plaatsvond. Succesvolle ECVET implementatie vereist dat de kwalificaties beschreven 
worden als leerresultaten. De leerresultaten worden samengebracht in eenheden. Tenslotte 
worden eenheden verzameld om de basis van de kwalificatie te vormen.

Evaluatie, validering en erkenningsprocessen moeten ook worden overeengekomen tussen 
alle deelnemers, en moeten rekening houden met de bestaande nationale, regionale, secto-
rale of institutionele situaties. 

Type mobiliteit waar het op is gericht
ECVET is relevant voor “levenslang leren” in het buitenland, met name voor professionele 
en beroepsopleidingen in een ander land. Vrijwilligerswerk (EVS) en stage in het buitenland 
(Erasmus + MBO-niveau) passen ook perfect in het ECVET-pakket.

voor beroepsonderwijs en training
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Wie is de gebruiker?
Het ECVET platform is nuttig voor project managers of een professionele medewerker die 
verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van een mobiliteit. Het geeft tips en hulpmiddelen 
om de competenties en vaardigheden van individuele deelnemers op de best mogelijke 
manier weer te geven. 

Hoe is het in te vullen?
ECVET in geografische mobiliteit biedt hulpmiddelen, voorbeelden en bronnen, evenals 
een verklarende woordenlijst en een database van goede praktijken. Deze is gericht op de 
ondersteuning van de dagelijkse taken van de werknemers in het onderwijskundige veld. 

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
• Beschrijving van de praktische/waargenomen uitkomsten

• Waar het van belang kan zijn voor de deelnemer om de tool te gebruiken / om de tool te 
laten zien (sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek, arbeidsbureaus, professioneel netwerk ...)

Door het bij elkaar brengen van 200 nationale deskundigen in 25 Europese landen, kunnen 
de activiteiten van deze nationale teams zich richten op marketing en promotie - met inbe-
grip van de voorbereiding van materialen in de lokale talen.

ECVET publiceerde een complete leidraad voor zaken gerelateerd aan geografische 
mobiliteiten: De gids richt zich op bevoegde organisaties en relevante partijen die ECVET 
gebruiken voor de bevordering van de mobiliteit in hun kwalificatiesystemen.
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Overige informatie
Brochure ECVET en geografische mobiliteit:  
http://www.ecvet- team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-mobility.pdf

Zie EQF: Optreden als een vertaalslag voor de bestaande nationale kwalificaties, het EQF is 
gericht op de bevordering van de mobiliteit van werknemers en “een leven lang leren” leer-
lingen om het erkennen en vergelijken van kwalificaties te vergemakkelijken en de nationale 
kwalificatieniveaus van verschillende EU landen te koppelen aan een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader. 

ECVET Toolkit: Voor meer informatie over het gebruik van leerresultaten voor ECVET en 
geografische mobiliteiten, zie de ECVET Toolkit.

What are the general
objectives of ECVET? 
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Youthpass 
certificaat

Youthpass is een Europese erkenningstool 
ontworpen voor jonge werknemers.
Het werd opgericht in het kader van het “Youth in 

Action programma” en werd gelanceerd in juli 2007, als instrument voor validatie en 
erkenning van leerresultaten. In 2013 werden bijna een miljoen Youthpass certificaten 
uitgegeven in heel Europa.
Het Youthpass certificaat geeft erkenning van formeel, niet-formeel en informeel leren 
door middel van deelname aan een werkuitwisseling in het buitenland.
Het stelt jonge werknemers in staat om te beschrijven wat ze hebben gedaan en te laten 
zien wat ze in het buitenland geleerd hebben, in een gestandaardiseerde vorm.

Youthpass heeft 3 hoofduitkomsten:

• Een certificaat wat de deelname van een jong persoon / een jonge deelnemer aan een 
buitenlands ervaring bevestigt. 

• Een certificaat wat de activiteit als zodanig en de betrokkenheid van de jongere / 
deelnemer beschrijft.

• En de meer vooruitstrevende uitkomst van een Youthpass certificaat is de gekoppelde 
politieke context bieden bij erkenning van niet-formeel leren.  

Youthpass bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

• Een bevestiging van deelname en een algemene beschrijving van de activiteiten

• Een beschrijving van de activiteiten waar de jongere aan deelnam

• De beschrijving van de leerresultaten

Specifieke doelstellingen van de tool
Youthpass certificering is gebaseerd op de 8 kerncompetenties voor levenslang leren, 
Europees referentiekader

• Communicatie in de moedertaal

• Communicatie in vreemde taal

• Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap en tech-
nologie

NA
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• Digitale competentie

• Leren te leren

• Sociale en burgerschapscompetenties

• Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap

• Cultureel bewustzijn en expressie

Daar bovenop is het een unieke vorm die help bij het communiceren van vaardigheden, 
competenties en het opdoen van kennis in het buitenland om zo leerresultaten begrijpelijk 
te maken en er op te reflecteren. 

Het Youthpass certificaat bestaat uit een product (een concreet en tastbaar bewijs dat 
een mobiliteit een toegevoegde waarde heeft) en een proces (een deelnemer doorloopt 
verschillende stappen om het te maken).

Type mobiliteit waar het op is gericht
Het Youthpass certificaat is relevant voor EVS, mobiliteiten van jongerenwerkers en (oplei-
dingen).

Certificaten kunnen worden uitgegeven aan deelnemers van projecten gefinancierd in het 
“Youth in Action” programma (2007-2013) en het Erasmus+ programma (2014-2020).

Wie is de gebruiker?
YEen breed scala van jongeren met verschillende achtergronden en kansarme doelgroepen 
kunnen baat hebben bij een Youthpass certificaat. Bij de implementatie van Youthpass 
certificaten zijn diverse stakeholders betrokken:

• Onderwijsinstellingen

• Lokale autoriteiten

• Jonge medewerkers en stagiair 

• Werkgevers

• Soms jonge mensen die de relevantie niet zien en het moeilijk vinden ie te nemen.

Hoe is het in te vullen?
Na de online registratie zal een persoonlijk account worden aangemaakt. De gebruikers 
kunnen gebruik maken van de praktische omschrijving van de tool. 
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Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Youthpass is niet alleen een certificaat van deelname, het stelt alle deelnemers aan interna-
tionale mobiliteiten in staat en moedigt aan om:

• Hun leerdoelen te definiëren vanaf het begin van de ervaring

• Na te gaan hoe ze leren tijdens het proces en hoe leerdoelen (wanneer nodig) bij te stellen

• Te reflecteren op individueel leren en gezamenlijke evaluatie wanneer de activiteit is afge-
rond 

• De ervaring schriftelijke vast te leggen, niet alleen de deelname, maar ook de leerresul-
taten.

Youthpass is geen formele accreditatie - Toon het: LAAT HET ZIEN - Neem het mee als 
toevoeging naar een sollicitatie!

Overige informatie
De website en documenten van Youthpass zijn naast het Engels nog beschikbaar in 24 
talen. Zie link voor Nederlandse versie : https://www.youthpass.eu/nl/ 

Onderwerpen te vinden op de site zijn o.a.?

• Specifieke tips of aanmerkingen voor correct gebruik van de tool

• Waar verdere informatieve te vinden is (website, video’s, sociale netwerken…)

• Waar de tool zelf te vinden is

• Contact

• De 8 hoofdcompetenties

• Een Youthpass handleiding
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Youthpass IS 

 

Youthpass IS NOT 

something which gives any rights to the holder

a formal accreditation of competences

a replacement for any formal qualifications

available to demonstrate learning outcomes from

activities undertaken in the YOUTH programme (which

came to an end in 2006)

a confirmation of participation by the organisers of a

specific activity

a description of the activity (at the moment this includes

participation in Exchanges, Voluntary Service, or Training

Course – other Actions will be introduced later)

an individualised description of

- activities undertaken

- learning outcomes

a certificate for people participating in Youth in Action

Programme activities

a tool which puts the Key competences for Lifelong

Learning into practice

firmly based on principles of non-formal education and

learning

supported by the Youth in Action Programme of the

European Commission

a way of improving visibility of learning in the Youth in

Action Programme

an explanation of Youth in Action Programme activities

which can be understood by people outside the youth

field
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Het Mobiliteiten 
boekje

Doelstellingen van de tool
De implementatie van het Mobility Boekje maakt het mogelijk deelnemers te laten nadenken 
over de competenties opgedaan tijdens de periode van de mobiliteit, voorafgaand aan het 
vertrek en dus helpt het met het opbouwen van een samenhangend project.

Ook is het een portfolio / map met praktische en nuttige documenten en informatie over 
een verblijf in het buitenland.

Tot slot is het een manier om de opgedane ervaring tijdens de voorbereiding en mobiliteit 
te herkennen en te communiceren.

Het Mobility Boekje is een educatief hulpmiddel gemaakt door ADICE in 2008.

Het verzamelt verschillende handige formulieren voor internationale mobiliteit en de voor-
bereiding voor de terugkeer in een map. Alle hieronder beschreven stappen komen overeen 
met het standaard pedagogische schema van een mobiliteitsproject ontwikkeld met ADICE, 
het Mobility Boekje wordt geïmplementeerd op basis van het eerder genoemde mobiliteit 
paspoort.

Het Mobility Boekje is als volgt onderverdeeld:

• Deel 1: Mobility paspoort Pagina N ° 1: Curriculum Vitae Pagina N ° 2: Presentatie brief 
Pagina N ° 3: Taalkundige testen Pagina N ° 4: Mijn project

• Pagina N ° 5: Gastland en context Pagina N ° 6: Online Europa Quiz Pagina N ° 7: Disco-
very Day

• Pagina: Validatie van het paspoort 

• Deel 2: Rechten en plichten Mobility overeenkomst

• Verzekeringengids

• Rechten en plichten van de mobiliteit van actoren

• Deel 3: Training voor vertrek

• Presentatie van de opleiding en pedagogische instrumenten

• Deel 4: Afronding van het project

• Pagina: Project Contracten

• Deel 5: Follow-up / evaluatie / Kapitaliseren 

• Opvolgen

• Wat kan ik doen na mijn mobiliteit? Europass / Jongerenpas

TIjDENS & NA
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Type mobiliteit waar het op 
is gericht
Het Mobility Boekje is geschikt 
voor iedere soort mobiliteit, in 
iedere sector, ieder werkveld, 
activiteit of training.

Wie is de gebruiker?
De hoofdgebruiker is deelnemer aan een 
internationaal mobiliteiten project, onder begelei-
ding van de project manager. 

Het Mobility boekje kan worden gepresenteerd aan werkgevers of 
host organisaties als een reflectie op het project van de deelnemers. 

Hoe is het in te vullen?
Het Mobility boekje wordt ingevuld door de deelnemer (schriftelijke formulieren) en bevat 
de voortgang en voorbereiding van de mobiliteit, dit alles onder supervisie van de project 
manager. 

De deelnemer is eigenaar van het Mobility boekje, hij of zij mag het naar wens personali-
seren om zo de ervaring van de mobiliteit optimaal te promoten. 

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Het Mobility boekje brengt alle door de deelnemer verzamelde nuttige informatie bijeen, 
opgedaan tijdens de voorbereidingsfase. 

Het is een interessant instrument voor het bevorderen van de ervaring in het buitenland, 
als bijlage van een sollicitatie of tijdens een sollicitatiegesprek om de ervaring te illustreren. 
Ook alle formulieren zijn klaar om te worden gedeeld met de host organisatie.

Overige informatie
Het mobility boekje is uitgevoerd op basis van de mobility paspoort.

Meer informatie: adice@adice.asso.fr
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Het Mobility 
Paspoort

Doelstellingen van de tool
Het Mobility Paspoort is een online tool beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij een 
mobiliteitsproject met ADICE en wordt gebruikt sinds januari 2015.

Het stelt de projectmanager in staat om de voortgang en opgedane kennis en vaardigheden 
van deelnemers opgedaan tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie te volgen. 

Vorm
Het is een platform, ontworpen als een portfolio dat alle documenten benodigd voor een 
mobiliteit verzamelt. Alle formulieren zijn online inclusief beschrijving beschikbaar zodat de 
deelnemer deze kan invullen onder de supervisie van de projectleider.

Inhoud
Het Mobility Paspoort is eenvoudig te gebruiken door iedereen. Het bestaat uit verschillende 
formulieren, elk gedetailleerd en in te vullen door de gebruiker in het kader van het Project 
Management:

• Formulier 1  Het curriculum vitae (vaardigheden, vorming, beroepservaring)

• Formulier 2  Een motivatiesbrief (introductie van de persoon en zijn motivatie om naar 
het buitenland te gaan)

• Formulier 3  Een taaltoets (mondeling en schriftelijk, om de taalvaardigheid voor vertrek 
te beoordelen)

• Formulier 4 Definitie project (helpt om de gedefinieerde doelstellingen tijdens de mobi-
liteit te bereiken)

• Formulier 5  Land en Achtergrond (nuttige informatie over het gastland)

• Formulier 6 Europese Unie Quiz (een spel om de Europese kennis van elke deelnemer 
te bevorderen)

• Formulier 7  Over de immersie dag (iedere deelnemer wordt uitgenodigd om voor een 
dag naar een NGO of organisatie/vereniging te gaan om zijn betrokkenheid 
te tonen)

• Formulier 8  Verzekering

TIjDENS & NA
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Wanneer alle formulieren zijn ingevuld, rijkt ADICE een certificaat uit, waarbij de kennis en 
competenties versterkt tijdens de voorbereiding worden erkend. De deelnemers ontvangen 
ook een document met nuttige tips getiteld «Wat te doen als ik terug ben?».

Specifieke doelstellingen van de tool
Dankzij het paspoort en de verschillende documenten die de deelnemer invult:

• Definieert hij/zij duidelijk de eigen weg richting de mobiliteit,

• Identificeer hij/zij persoonlijke en professionele verwachtingen,

• Krijgt hij/zij een lange termijn visie voor de toekomst.

Het geeft een brede en gemakkelijke toegang tot de door ADICE vereiste documenten 
tijdens de voorbereidingsfase van het project. 

Type mobiliteit
Het Mobility paspoort is relevant voor iedere vorm van mobiliteit, in elke sector, werkterrein 
of opleiding.
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Wie is de gebruiker?
De projectmanager: voor het begeleiden van het proces en meten van de voortgang van 
het werk. 
De deelnemer: hij/zij kan het geleidelijk invullen gedurende het proces en heeft vrij toegang 
tot de documenten.

Hoe is het in te vullen?
Iedere deelnemer heeft zijn eigen wachtwoord / login die toegang geeft tot de formulieren 
die hij/zij in eigen tempo kan vullen. Het Mobility Paspoort moet stap voor stap worden 
volgens het proces van de project definitie.

De projecten managers beheren de progressie van elke deelnemer en hebben inzage in 
wereldwijde statistieken. 

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Met het Mobility paspoort kunnen nuttige documenten, waaruit de goede voorbereiding van 
de deelnemer blijkt, worden opgeslagen en afgedrukt.

Deze formulieren zijn klaar om te worden gedeeld met de host organisatie, als bijlage van 
een sollicitatie of tijdens een sollicitatiegesprek om de ervaring te illustreren.

Overige informatie
Het Mobility Paspoort is online beschikbaar: http://passeport.adice.asso.fr/

Het is een uniek platform gebruikt door zowel de deelnemer als de projectmanager. Het 
biedt een overzicht van het proces richting een professionele en sociale integratie door 
middel van de mobiliteit.
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Tussentijdse 
evaluatie enquête

De tussentijdse evaluatie enquête is een evaluatie-instrument voor mensen halverwege 
in hun mobiliteit. Het is een manier om het leertraject te bewaken en controleert of de 
deelnemers goede ondersteuning krijgen. 

De vragenlijst, zowel beschikbaar in digitale vorm als hard copy, is onderverdeeld in 3 
delen, elk bestaande uit een aantal vragen:

Zendende Organisatie / Training:

• Hoe nuttig was je training voor vertrek?

• Hoe nuttig was je training bij aankomst?

Host Project:

• Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

• Heeft het project aan de verwachtingen voldaan? (Corresponderen activiteiten met het 
geplande project?)

• Is er voldoende steun om activiteiten uit te voeren?

• Is het mogelijk eigen ideeën in het project te brengen?

• Is het bekend wie de mentor is?

• Hoe vaak heb je contact met de mentor? Volstaat dit?

• Ben je tevreden met het project tot nu toe? (Inclusief positieve en negatieve kanten)

Praktische regelingen:

• Ben je tevreden met de woonsituatie?

• Onderneem je sociale activiteiten buiten het project, in je vrije tijd? (Vrijwilligerswerk, inte-
gratie in de gemeenschap buiten het project)

• Wanneer je wordt geconfronteerd met praktische problemen (bijv. onderdak, voedsel, 
budget) leg deze dan uit en probeer oplossingen voor te stellen.

Specifieke doelstellingen van de tool
Om feedback te krijgen van vrijwilligers reizend naar het buitenland over de voortgang van 
de ervaring, hun gevoelens en de ondersteuning ter plaatse. 

TIjDENS
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Type mobiliteit waar het op is gericht
Iedere vorm van mobiliteit (met name het EVS (Europees Vrijwilliger Service) programma, 
op MBO niveau en lange termijn mobiliteiten).

Wie is de gebruiker?
Jongeren (18+) deelnemend aan een mobiliteit. 

Organisaties werkende met lange termijn mobiliteitsprojecten.

Hoe is het in te vullen?
Deze enquête (digitaal en hard copy), wordt ingevuld door de jongeren in het midden van 
hun mobiliteitsproject. Het kan worden gedaan tijdens de tussentijdse evaluatie.

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Deze tool is zeer nuttig voor de coördinator en de gastorganisaties om het werkplan van de 
jongere concreet te maken. 

Het kan van belang zijn voor iedere organisatie die zich bezighoudt met mobiliteitspro-
jecten.
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Overige informatie
Deze tool werd specifiek gebruikt door CESIE voor het Leonardo da Vinci-programma (VET), 
alle EVS trainingen uitgevoerd door zendende, coördinerende en ontvangende organisaties.

Meer informatie: mobility@cesie.org
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Zelfreflectie 
tool

Dit is een controle-instrument voor zelfevaluatie gebruikt door jongeren tijdens de mobi-
liteit. De deelnemers worden verzocht dit om de 3 maanden in te vullen. Een moment 
om deze informatie de delen met de mentor wordt ingepland. Het vergemakkelijkt de 
uiteindelijke samenstelling van de Youth Pass aan het einde van het mobiliteitsproject, 
aangezien het de deelnemers laat nadenken over de verworven competenties en het de 
mentor en coördinator helpt het leerproces te volgen.

Het is verdeeld in 3 delen.

Het eerste deel (getiteld «Jouw betrokkenheid bij het project...») betreft de opgedane erva-
ringen in het project ervaring; het bestaat uit de volgende vragen:

• Ben je tevreden over je band met het personeel binnen de organisatie

• Wat vind je leuk aan jouw vrijwilligerswerk?

• Wat vind je niet leuk?

• Denk je dat je genoeg taken hebt of niet?

• Krijg je hulp van personeel binnen de organisatie tijdens moeilijke momenten?

La dHet tweede deel («Uw persoonlijke betrokkenheid...») richt zich op de persoonlijke erva-
ring, opgedaan in een vreemd land. De open vragen zijn:

• Heb je problemen met het vertrouwd maken van de omgeving van Palermo (voorbeeld)?

• Heb je problemen met betrekking tot de andere vrijwilligers?

• Hoe bevalt het samenwonen?

• Heb je de kans om jouw vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen?

• Ervaar je problemen bij het leren van de Italiaanse(voorbeeld) taal?

De laatste derde deel is gericht op het stimuleren van reflectie op de 8 belangrijkste compe-
tenties die jongeren verwerven door middel van de mobiliteit. Voor elke competentie, zijn er 
vragen die helpen om na te denken. Vul in het lege vak een voorbeeld in.

• Communicatie in de moedertaal  
Gebruik ik mijn moedertaal?

• Communicatie in vreemde talen  
Ben ik mijn communicatie in een vreemde taal aan het verbeteren?

TIjDENS
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• Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap en 
technologie  
Gebruik ik mijn wiskundige competenties tijdens het EVS project? 

• Digitale competenties  
Leer ik over het computergebruik in andere landen? 

• Leren om online middelen te gebruiken voor mijn EVS-project  
(websites, blogs, mailinglijsten, sociale netwerken zoals Facebook)?

• Sociale en maatschappelijke competenties  
Ontwikkel ik nieuwe communicatieve vaardigheden?  
Ben ik in staat om te communiceren met mensen uit van verschillende achtergronden 
en begrijp ik verschillende standpunten?  
Ben ik in staat om constructief om te gaan met conflicten en empathie hebben?

• Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap  
Ben ik in staat om ideeën om te zetten in daden?  
Ben ik in staat om creatief en innovatief te zijn?

• Cultureel bewustzijn en expressie 
Uit ik mezelf en mijn cultuur?  
Ontwikkelen ik nieuwe kennis en het bewustzijn van culturele + taalkundige diversiteit?
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Specifieke doelstellingen van de tool
• Om het leerproces en de voortgang van de mobiliteit te monitoren 

• Om competenties opgedaan door jongeren te beoordelen en erkennen

Type mobiliteit waar het op is gericht
Iedere vorm van mobiliteit (met name EVS (Europees Vrijwilliger Service) en lange termijn 
mobiliteiten)

Wie is de gebruiker?
Ieder persoon deelnemend aan een mobiliteit (vooral EVS (Europees Vrijwilliger Service) 
programma vrijwilligers).

Hoe is het in te vullen?
De zelfreflectie instrumenten (digitale en papieren formulieren) worden door de jongeren 
ingevuld onder begeleiding van mentoren. Vooral voor de eerste keer, zal de mentor de 
deelnemer helpen bij het nadenken over de mobiliteitservaring, voordat het invullen van het 
formulier.

Overige informatie
Deze tool is een onderdeel van alle EVS evaluatie 
en monitoring tools.  

Meer informatie: mobility@cesie.org
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De mobiliteitsevaluatie 
bijeenkomst

De mobiliteitsevaluatie is een beoordelingsbijeenkomst. Het is compleet deel van het 
pedagogisch programma aanbevolen door Adice voor internationale mobiliteit.
De uitvoering van de mobiliteit project is ingebed in 5 verschillende stappen; de vijfde 
vindt plaats direct na de mobiliteitsperiode en gaan over toekomstige projecten van de 
deelnemer.
De evaluatie bijeenkomst is een gezamenlijke ontmoeting met meerdere deelnemers 
(ongeveer 10 personen) aan het einde van hun mobiliteitsperiode. Het is een speciaal 
moment voor de mobiliteit van werknemers om de vaardigheden en kennis in het 
buitenland ontwikkeld te beoordelen en leert hen het te valoriseren naar vacatures of als 
voorbereiding op een ander project.

Duur: De evaluatie mobiliteit neemt een hele werkdag in beslag. Aantal deelnemers: onge-
veer 10 personen

Programma:  
Presentatie en uitwisseling van elk project (in de ochtend): elke deelnemer omschrijft de 
activiteiten, gevoelens en meningen over de eigen ervaring.

Introductie van de mogelijkheden voor de toekomst? (In de namiddag): de project manager 
levert belangrijke informatie en kan vragen beantwoorden over sociale en professionele 
integratie achteraf.

De bijeenkomst wordt geleid door de projectmanager

Specifieke doelstellingen van de tool
Bovendien is deze bijeenkomst uitsluitend gewijd aan de beoordeling van de mobiliteits-
periode, kan elke deelnemer competentie vastleggen en kennis opgedaan tijdens de mobi-
liteit. De deelnemers zijn in staat te presenteren en te praten over de activiteiten tijdens de 
mobiliteit.

Bovendien stelt de beoordelingsbijeenkomst jongeren in staat essentiële informatie over de 
mogelijkheden (werk, studie of opleiding) te verzamelen en zich bewust te worden van de 
waarde van hun ervaring.

Type mobiliteit
De mobiliteit evaluatie bijeenkomst is relevant voor elke vorm van mobiliteit, in elke sector, 
werkterrein of opleiding.

NA
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Wie is de gebruiker?
Een persoon terug van een project in het buitenland.

Hoe is het in te vullen?
De collectieve beoordeling wordt gedaan in een bijeenkomst waar enkele deelnemers uit 
mobiliteitsprojecten zich verzamelen. Elk van hen moet 2 documenten voor aanvang inge-
vuld hebben:

Een online beoordelings vragenlijst voorafgaand aan de bijeenkomst en die per email naar 
de deelnemer is gestuurd. Brengt het eigen stageverslag of individuele beoordeling mee.

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Het kan worden gemarkeerd als een trainingsdag op interculturele uitwisselingen in een CV 
of in een sollicitatiegesprek als een bewijs van openheid.

Overige informatie
Een collectieve bijeenkomst is een kans voor de jongeren om hun internationale ervaring 
te presenteren, hoe hethet beste voor het voetlicht gebracht kan worden door gebruik te 
maken van verschillende communicatie middeleneen om ideeën te delen en vragen te 
stellen en vertrouwen te kweken in de toekomstige projecten. De collectieve aanpak is 
afhankelijk van een dynamische uitwisseling tussen deelnemers, aan het eind van de da, 
het is een manier om de deelnemers betrokken bij het proces te evalueren.
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Eind evaluatie 
programma

De definitieve evaluatie van het programma is een ‘face to face’ evaluatiemoment 
tussen project coördinator en één deelnemer of groep met een mobiliteitservaring. 
Jongeren hebben de mogelijkheid om na te denken over de mobiliteit in het buitenland 
en alle aspecten te beoordelen: projectactiviteiten, leerresultaten, het dagelijkse leven, 
uitdagingen, problemen enz. Bovendien worden ze uitgenodigd om na te denken over de 
toekomst, te beginnen met deze mobiliteit

Specifieke doelstellingen van de tool
• Om de positieve en negatieve aspecten van de ervaring te evalueren;

• Nadenken over de verworven competenties door rollenspel - creatief denken - activiteiten 
gericht op het verleden, heden en toekomst;

• Om een toekomstplan te definiëren

Type mobiliteit waar het op is gericht
Elk korte en lange termijn mobiliteitsproject

Wie is de gebruiker?
• Jongeren 18+ terug van een kort / lang mobiliteitsproject

• Organisaties werken met kort / lang mobiliteitsproject 

Hoe is het in te vullen?
Het is een ‘face to face’ beoordeling. Met het oog op een vrije en vlotte discussie kunnen de 
deelnemers en projectcoördinator in een kring gaan zitten. Als de groep is vrij groot is (meer 
dan 6 personen), is het mogelijk om de ontmoeting met een aantal niet-formele spelletjes 
te starten.

Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers gevraagd om een eindevaluatie vragenlijst 
in te vullen.

NA
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Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Het kan worden gemarkeerd als een training dag met interculturele uitwisselingen in een 
CV of in een sollicitatiegesprek als een bewijs van openheid. 

 

Overige informatie
Meer informatie: mobility@cesie.org
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Evaluatie 
vragenlijst na EVS

De evaluatie vragenlijst na EVS (Europees Vrijwilliger Service) is een evaluatie-instru-
ment voor EVS vrijwilligers nadat ze hun korte of lange termijn mobiliteit afgewerkt.

Het formulier kan een digitaal of hardcopy zijn en het maakt deel uit van de definitieve 
evaluatie van het programma voor EVS vrijwilligers (in hosting en het verzenden).

• De vragenlijst bestaat uit de volgende open vragen:

• Hoe beoordeel je de mobiliteit die je ervaren hebt?

• Wat heb je geleerd?

• Wat vond je vooral leuk?

• Wat heb je niet als deze ervaring niet hed gehad?

• Wat is de beste herinnering?

• Wat was de grootste uitdaging? Hoe heb je het te beheren?

• Wat heb je geleerd?

• Hoe beoordeel je de betrokkenheid van het lokale centrum bij je activiteiten?

• Hoe is zou je de relatie beoordelen met het personeel van het lokale centrum?

• Welke suggesties heb je voor het lokale centrum? 

• Wat wil je nu doen? Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Specifieke doelstellingen van de tool
Het doel is om reflecties over EVS ervaringen (persoonlijke en vrijwilligerswerk / 
beroepsleven) te stimuleren, die bruikbaar zijn voor het plannen om verdere stappen te 
stimuleren.

De specifieke doelstellingen zijn:

• Om de leef ervaring te evalueren;

• Om de beste en slechtste momenten te herkennen en uitdagingen te managen;

• Als je suggesties hebt voor de hosting organisatie voor verbeteringen.

• Om de toekomstige stappen te identificeren

NA
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Type mobiliteit waar het op is gericht
Europees Vrijwilligerswerk

Wie is de gebruiker?
• EVS vrijwilligers

• Iedere organisatie die werkt met EVS projecten.

Hoe is het in te vullen?
De evaluatie vragenlijst (digitale en hard-copy) wordt ingevuld door de EVS-vrijwilligers 
onder toezicht van de EVS projectcoördinatoor en mentor, tijdens de eindevaluatie bijeen-
komst.

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Deze tool is erg handig voor de coördinatie en gastorganisaties voor het vastleggen van 
het EVS project.

Het kan van belang zijn voor elke organisatie die zich bezighoudt problemen in mobiliteits 
projecten.

 

Overige informatie
Deze tool maakt deel uit van EVS trainingen voor het sturen, coördineren en voor hosting 
organisaties. 

Meer informatie: mobility@cesie.org
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The ingots

The INGOTS is een EU kwalificatie systeem, dat is geaccrediteerd door de Britse rege-
ring. INGOTS certificaten kunnen worden bereikt door kinderen en volwassenen.

Er zijn drie websites bereikbaar vanaf de INGOTS homepage.

De site zelf waar studenten e-portfolio’s, blogs bedenken en bouwen met hun eigen aanwe-
zigheid op het web en vrije leermiddelen kunnen krijgen.

De online cursussen site is de plaats waar studenten en beoordelaars ondersteuning vinden 
om met het beoordelingssysteem te werken en kennis kunnen opdoen van open systemen.

De certificatie-site waar de beoordelaars en beheerders gebruik maken van een online elek-
tronisch ‘mark book’ waar ook de kwaliteitsborging is geregeld en waar certificaten kunnen 
worden afgedrukt.

Beoordeling

De kwalificatie beoordeling bestaat uit twee componenten:

• Cursussen beoordeeld in termen van bekwaamheid in het gebruik van technologie om 
leren te ondersteunen.

• Een extern gemarkeerde eximinatie om kennis en inzicht te krijgen in de kennis en begrip 
wat ten grondslag ligt aan het beoordelen.

De kwalificatie is op units gebaseerd. Units eenheden hebben kredietwaarden in de kwalifi-
caties en een krediet kader (QCF). 

Een minimum van 17 kredieten is nodig voor de kwalificatie met minstens 9 studiepunten, 
waaronder het verbeteren van de productiviteit met behulp van IT-eenheid (GPE) (4 studie-
punten) op niveau 2. 

De IPU unit is de basis voor het extern synoptische ingesteld en gemarkeerd onderzoek dat 
indeling biedt over de overdraagbare kennis en begrip voor alle optionele eenheden. 

Er is een volledige lijst van beschikbare eenheden van https://theingots.org/community/
ITQ_Unit_credit. 

De lijst omvat de niveaus en krediet waarden van eenheden in de ITQ kader. Er is een link 
van deze pagina naar de volledige evaluatie gegevens te downloaden voor alle eenheden

NA
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Specifieke doelstellingen van de tool
De INGOT filosofie is om duidelijk progressie routes bieden voor leerlingen, van de meest 
elementaire niveau van bekwaamheid, met inbegrip van het ondersteunen van mensen met 
speciale behoeften. 

Dit omvat ondersteuning voor vooruitgang die meer onafhankelijke leerlingen met de capa-
citeit om de enorme en groeiende lichaam van vrije software en informatie vrij beschikbaar 
van het internet te benutten. 

Het systeem dicteert niet aan docenten, maar er worden gratis optionele gereedschappen 
en flexibele systemen aangereikt, zodat ze de beste manier hebben om hun leerlingen te 
motiveren om de beste resultaten te krijgen. 

We doen dit in landelijk erkende diploma’s systemen, met prestaties punten met we de 
meeste nieuwe middelen en innovaties weet zal niet nemen zonder hen.

Deze progressie wordt erkend en beloond door middel van certificaten op elk niveau van 
prestaties. De evaluatie gegevens zijn gebaseerd op de nieuwe Britse Kwalificaties en Credit 
Framework (QCF) waarnaar wordt verwezen naar het Europees kwalificatiekader (EQF). 

Het heeft de flexibiliteit om te linken naar nationaal erkende kaders, bijvoorbeeld, de Natio-
nale Curriculum en GCSE in het Verenigd Koninkrijk en meer in het algemeen andere natio-
nale kaders, met name die gerelateerd aan het EQF. 

De INGOTS criteria zijn competentiegericht, om de zelfredzaamheid en de ‘peer assess-
ment’ in staat te stellen om gepersonaliseerde leren en een grotere zelfredzaamheid te 
ondersteunen bij het leren. 

Getrainde onafhankelijke beoordelaars worden geaccrediteerd door The Learning Machine 
en kan de assessments verifiëren voordat geaccrediteerde awards worden gemaakt en de 
beoordelaars moeten de flexibiliteit om leercontexten af te stemmen op de lokale en indi-
viduele behoeften. 

Het The INGOTS stimuleert het gebruik van mobiele technologieën en web-based applica-
ties, royaal gelicentieerde software en content.

Type mobiliteit waar het op is gericht
Met behulp van deze tool is het mogelijk dat de studenten op veel verschillende manieren 
en op allerlei (fysieke) plekken in de wereld kunnen worden getest op de verwezenlijking van 
hun vaardigheden op een bepaald onderwerp. 

Ook met betrekking tot de vaardigheden die belangrijk zijn voor het uitvoeren van een mobi-
liteit of die essentieel zijn voor de uitvoering van een mobiliteit. 

Het online systeem is geschikt voor bijna alle doelgroepen, thema’s en sectoren, en zoals 
gezegd om alle vaardigheden over dit onderwerp over de hele wereld (indien de toegang tot 
Internet) te testen.
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Wie is de gebruiker?
De leerling (studentenmobiliteit bijvoorbeeld) en een beoordelaar.

Hoe is het in te vullen?
In de bijlage vindt u het bestand “THE INGOTS HANDBOEK.pdf”

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Een kwalificatie (incl. QR code) wordt afgedrukt na het voltooien van de bepaalde test en 
deze kwalificatie kan afgedrukt worden of online gestuurd.

Overige informatie
https://theingots.org
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Eind evaluatie
formulier

De eindevaluatie vorm is een vragenlijst die door de Europese trainees op de laatste 
dag van hun praktijkopleiding in een onderneming. Deze tool is gemaakt door STEP in 
2005. In deze evaluatie vinden stagiaires vele aspecten van het beoordelen van de de 
mobiliteit.

• Met betrekking tot hun vorige vaardigheden, moeten ze aangeven of het was makkelijk 
voor hen om te gaan met deze ervaring in het buitenland.

• Evaluatie van de taalcursus.

• Ze hebben ook de mogelijkheid om hun taalvaardigheden te evalueren of ze denken dat 
hun taalvaardigheid groot genoeg is om in het buitenland te werken en te wonen.

• Evaluatie van aspecten als: vervulling van hun verwachtingen, het gebruik van de taal 
van het gastland, de verbetering van hun taalvaardigheid, de stage, het vervoer naar hun 
stage, hun accommodatie, de organisatie van het programma en het contact met de 
lokale cultuur .

• Nieuwe ervaring met het wonen in het buitenland.

• In hoeverre deze ervaring invloed heeft op aspecten van hun persoonlijkheid, zoals moti-
vatie, nieuwe interesses, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen en nieuwe uitda-
gingen aangaan.

• Hoe ze de ervaring in het buitenland in het geheel evalueren.

• Aspecten van hun persoonlijkheid geaccentueerd door deze ervaring.

• Of de effecten deze ervaring zou kunnen hebben op hun toekomstige leven.

• Taken in de plaatsing bedrijven.

• Job-gerelateerde vaardigheden en competenties verworven.

• Taal verworven vaardigheden en competenties.

• Computer vaardigheden en verworven competenties.

• Organisatorische vaardigheden en verworven competenties.

• Sociale vaardigheden en verworven competenties.

• Andere vaardigheden en verworven competenties.

NA
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Specifieke doelstellingen van de tool
Deze tool helpt om de verwachtingen en verworvenheden van de student te meten zoals, 
soft en professionele vaardigheden, hun mening over een groot aantal algemene aspecten 
van de mobiliteit (dat wil zeggen .: huisvesting, taalcursussen, leerbedrijf etcetera)

Type mobiliteit waar het op is gericht
Een Internationaal Mobiliteit Training Programma in elk vakgebied of activiteit.

Wie is de gebruiker?
De eerste gebruiker is de Project Manager in het gastland. De tweede gebruiker is de 
zendende instelling die de eindevaluatie en het eindverslag ontvangt. Ten slotte de thui-
sinstelling stuurt het eindverslag aan hun Nationaal Agentschap.

Hoe is het in te vullen?
De eindevaluatie is een schriftelijk document die de deelnemer invult met de hulp en bege-
leiding van de tutor.

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Deze tool is opgenomen in het eindrapport en is erg handig voor de uitzendende organi-
satie, die de uitkomst van het mobiliteitsprogramma kan beoordelen. Bovendien is het een 
hulpmiddel voor het National agentschappen van de mobiliteit om het geheel te evalueren.
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Stagiaire
beoordelingsformulier

De stagiair beoordelingsformulier is een vragenlijst die de mentoren in de bedrijven 
kunnen invullen waar de deelnemers hun praktische opleiding hebben uitgevoerd en het 
wordt gebruikt om de cursist te beoordelen op alle professionele aspecten.

De inhoud van het formulier:
• Aanpassing aan de werkomgeving
• Organisatie van de werklast
• Algemene competentie
• Aanwezigheid en stiptheid
• Algemene attitude
• Professionele vaardigheden
• Bereidheid om initiatief te nemen
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Zelfvertrouwen
• Reacties op de professionele capaciteit van de stagiaire

Specifieke doelstellingen van de tool
Deze tool wordt gebruikt door de bedrijven om de professionele capaciteiten van de stagiair 
en de professionele verworven vaardigheden te beoordelen.

Type mobiliteit waar het op is gericht
Een Internationaal Mobiliteit Training Programma in elk vakgebied of activiteit.

Wie is de gebruiker?
De eerste gebruiker is de Project Manager in het gastland. De tweede gebruiker is het 
verzendende instelling die de stagiair beoordelingsformulier in het eindverslag ontvangt. 
Ten slotte stuurt de thuisinstelling het eindverslag aan hun Nationaal Agentschap.

NA
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Hoe is het in te vullen?
De stagiair beoordelingsformulier is een schriftelijk document dat door de docent ingevuld 
in het bedrijf op de laatste dag van de praktische training over professionele vaardigheden 
en capaciteiten van de cursisten.

Gevestigde praktijken in verband met deze tool
Deze tool is opgenomen in het eindrapport is erg handig voor de uitzendende organisatie 
die het resultaat zijn van de stage binnen het mobiliteitsprogramma. Bovendien, is het een 
instrument dat het Nationale Agentschap gebruikt voor de evaluatie van de praktische 
opleidingals een van de belangrijkste doelstellingen van de mobiliteit.
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