
Het MOB4APP-project heeft tot doel de
professionele ontwikkeling van
professionals in het beroepsonderwijs en -
opleiding te bevorderen om de kwaliteit
van het aanbod voor werkend leren te
verbeteren, waarbij de nadruk ligt op
leerervaringen in het buitenland. Het doel
is docenten en opleiders in het
beroepsonderwijs specifieke kennis,
vaardigheden en competenties bij te
brengen die nodig zijn voor het
bevorderen, begeleiden, assisteren,
faciliteren en beoordelen van effectieve
leerervaringen in het buitenland.
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Transnationale projectbijeenkomst
Das dritte und abschließende transnationale
Projekttreffen wurde von der Cámara de Comercio
de España in Madrid am 28. und 29. Juli
ausgerichtet. Dieses letzte Treffen ermöglichte es
den Teilnehmer*innen, die neuesten Ergebnisse
des Projekts nach der Testphase und dem
Optimierungsprozess der intellektuellen
Ergebnisse zu diskutieren und abzuschließen. Das
Treffen war nützlich für die Planung der zweiten
Multiplikatorenveranstaltung und der letzten
Aktivitäten für die Nachhaltigkeit des Projekts.

 Tweede pilot
Tijdens deze tweede testfase konden de door het
project geproduceerde intellectuele outputs
worden geëvalueerd. Tijdens de testfase verkenden
de deelnemers het project en de resultaten (IO's)
via de platforms, waarbij de sterke en zwakke
punten naar voren kwamen. De methodologie van
deze pilot zijn ontwikkeld door Co.Meta, dat ook de
gegevens heeft ontvangen en verwerkt om een
algemeen testverslag naar aanleiding van deze
tweede pilot op te stellen..

De MOOC “Massive Open Online Course”
De derde intellectuele output, uitgebracht in juni
2022, bestaat uit een Massive Online Open Course
(MOOC) waarbij onderwijs via een onlineplatform
voor professionals in beroepsonderwijs en -
opleiding die betrokken zijn bij het beheer en de
ondersteuning van leerlingen in het buitenland
centraal stond. De MOOC bestaat uit 7
opleidingsmodules die alle relevante informatie
verstrekken over grensoverschrijdende mobiliteit in
het leerlingwezen. De MOOC is getest door de
betrokken actoren om de doeltreffendheid ervan
te testen.

Nationale events 
Tussen augustus en oktober 2022 hebben in elk
partnerland de tweede zogenaamde “National
Multiplier-events” plaatsgevonden. Tijdens deze
evenementen konden de deelnemers
kennismaken met alle geproduceerde
projectresultaten (IO1 Trainingsprogramma, IO2
Toolkit, IO3 MOOC).

Gemeenschap van praktijk
JIn juli konden alle deelnemers aan het project
via de “Community of Practice” hun ervaringen
met lange termijn mobiliteit en verslag
uitbrengen over hun gedachten en
hoogtepunten van de opleiding. Deze
Community is beschikbaar op het EPALE-portaal
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
van de Europese Commissie. Klik hier om lid te
worden van de groep.

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/mob4app-project-strengthening-vet-professionals-promoting-cross-border-mobility
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es1. MOB4APP-opleidingsprogramma 

De eerste output van het project is een
opleidingsprogramma van 32 uur ter bevordering
van de bekwaamheid van professionals in
beroepsonderwijs en -opleiding in het
implementeren, beheren en ondersteunen van
lange termijn mobiliteit voor leerlingen.

ONZE PARTNERS
De activiteiten van MOB4APP worden uitgevoerd
door een consortium dat bestaat uit zeven
partnerorganisaties uit zes verschillende
Europese landen: Italië, België, Spanje, Polen,
Duitsland en Nederland.

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

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

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 responsi- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.
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INTELLECTUELE OUTPUT 

CONTACTEN

2. MOB4APP Toolkit voor leerlingen en kmo's
De tweede output bestaat uit belangrijke
informatie, begeleiding en praktische
hulpmiddelen die nuttig zijn om mkb’s en
leerlingen te ondersteunen bij de toepassing en
het beheer van mobiliteit op lange termijn. 

 3. MOB4APP Massive open online course
De derde output betreft een online
opleidingscursus voor professionals in
beroepsonderwijs en -opleiding die informatie
zoeken om leerervaringen in het buitenland te
structureren en te organiseren.

Online Platform
We hebben een online platform gecreëerd dat
beschikbaar is op de MOB4APP-website, met als
doel onderwijstrajecten, middelen en
instrumenten aan te bieden om de mobiliteit van
leerlingen op lange termijn te bevorderen. Alle
projectpartners kunnen het online platform vinden
in hun eigen taal; bovendien maakt vooral de
toolkit (IO2) een meer soepele navigatie door het
platform mogelijk, en is het ook uitgebreid met een
inhoudsopgave om de gebruikerservaring te
vereenvoudigen.  Klik hier om het platform te
bezoeken.

https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/
https://sites.google.com/view/mob4apponlineplatform-dutch/home

