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Versterken van VET professionals ter bevordering
van grensoverschrijdende mobiliteit in stage plaatsen

HET PROJECT
Het MOB4APP-project heeft als doel de professionele
ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding te
verbeteren om de kwaliteit van het feitelijke aanbod van
stageplekken te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op
stage-ervaringen in het buitenland. Het doel is om VETdocenten en -opleiders te voorzien van specifieke kennis,
vaardigheden en competenties die nodig zijn om
effectieve stage-ervaringen in het buitenland te
promoten, begeleiden, assisteren, faciliteren en
beoordelen.
De opgeleide VET-professionals zullen in staat zijn om
transnationale leerarrangementen van hoge kwaliteit te
ontwerpen, ontwikkelen en leveren, waarbij ze enkele
van de meest voorkomende problemen in verband met
de praktische implementatie van leerlingmobiliteit in
Europa herkennen en oplossen. Het project zal
beroepsonderwijs en -opleiding aanspreken als primaire
doelgroep en leerlingen, stagiairs en kmo's als
eindbegunstigden.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Kickoff meeting
Tijdens de kickoff meeting die online plaatsvond op
4 december 2020, bespraken de partners de
projectdetails,
analyseerden
de
verwachte
resultaten, de mogelijke doelgroepen, verspreiding,
administratieve taken en financiële kwesties.
Disseminatie van het project
Aansluitend werd een projectlogo gepresenteerd. Er
werd overeenstemming bereikt over het starten van
de verspreiding van de projecten op de sociale
media en website van CCBI, die werd uitgevoerd
vanaf januari 2021.

Tegenwoordig is er in heel Europa een aanzienlijke
discrepantie tussen de voordelen van langdurige
mobiliteit in het buitenland in het leerlingwezen en de
kwaliteit van de professionele competenties die nodig
zijn om deze praktijk effectief te verwezenlijken.
De toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt is
problematisch: daarom is de ontwikkeling van
stageaire plaatsen weer op de voorgrond getreden en
is het een van de belangrijkste doelstellingen van het
Europese en nationale opleidingsbeleid geworden.
Om aan deze behoeften te voldoen, zal MOB4APP de
rol van beroepsonderwijs en -opleiding als schakel
tussen leerlingen en bedrijven (met name kmo's)
versterken om mobiliteitservaringen op lange termijn
in Europa.
In deze nieuwsbrief vindt u in een notendop de
projectinformatie en de beschrijving van de
uitgevoerde activiteiten.

Stakeholderanalyse en contextanalyse
De stakeholderanalyse en de contextanalyse zijn
uitgevoerd om de basis te leggen voor de structuur
en organisatie van het trainingsprogramma.
Het trainingsprogramma (a) Focusgroepen
De eerste Focusgroep werd georganiseerd en
uitgevoerd met als doel het voorbereiden van het
eerste protocol (profiel van de stagiairs). De tweede
Focusgroep werd georganiseerd en uitgevoerd,
gevolgd
door
de
voorbereiding
van
het
respectievelijke
tweede
protocol
(opleidingsbehoeften).
(b) Analysis and production of contents
De training werd uiteindelijk besproken in mei 2021.
Het trainingsprogramma zal de deelnemers
verschillende competenties bieden, zoals het
definiëren van een wettelijk kader voor LTMA, het
benadrukken van de voordelen van LTMA voor alle
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actoren,
het
implementeren
van
effectieve
communicatiestrategieën en het promoten van LTMA
bij belangrijke organisaties en eindbegunstigden die
marketing- en promotiestrategieën toepassen en
technieken. De training officieel “Becoming Long Term
Cross-border Mobility for Apprentices Expert and
Ambassador” gaan heten.

RESULTATEN
1. MOB4APP Training Programma
Het eerste resultaat van het project zal een 32 uur
durend trainingsprogramma zijn om de vaardigheid
van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en opleiding te bevorderen bij het implementeren,
beheren en ondersteunen van langetermijnmobiliteit
voor leerlingen.
2. Toolkit for stagaires en SMEs
Het tweede resultaat is het verstrekken van
essentiële informatie, begeleiding en praktische
instrumenten die nuttig zijn om kmo's en leerlingen
te ondersteunen bij het toepassen en beheren van
langetermijnmobiliteit.
3. Massale open online cursus
De derde output betreft de online-opleiding voor
beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken zijn bij
het beheren en ondersteunen van stage-ervaringen
in het buitenland.

www.mob4app.eu

ONZE PARTNERS
MOB4APP-activiteiten worden uitgevoerd door een
consortium bestaande uit zeven partnerorganisaties
uit zes verschillende Europese landen: Italië, België,
Spanje, Polen, Nederland, Duitsland.

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

