
Euroguidance Nederland heeft als doel  
loopbaandienstverlening in Nederland 
en Europa te ondersteunen en te ver-
sterken en sluit daarbij aan op beleids-
thema’s die hoog op de agenda staan: 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 
ICT bij loopbaandienstverlening; jeugd-
werkloosheid; een leven lang leren in 
relatie tot loopbaanbegeleiding en actuele 

thema’s zoals vluchtelingencrisis, en 
radicalisering. Verder draagt Euroguidance 
Nederland bij aan de ontwikkeling van 
beleid gericht op professionalisering van 
loopbaanbegeleiders. Tot slot stimuleert 
Euroguidance Nederland mobiliteit in 
Europa onder andere door het toeganke-
lijk maken van informatie over studeren, 
stage lopen en werken in Europa. 

DOELEN EN THEMA’S

TER ILLUSTRATIE

EUROGUIDANCE NEDERLAND IS HET NEDERLANDS LOOPBAANKENNISPUNT EU EN WERKT AAN NATIONALE 
(BELEIDS)VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN LOOPBAANBEGELEIDING IN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT. 
EUROGUIDANCE NEDERLAND DEELT UITKOMSTEN EN ERVARINGEN UIT DE NATIONALE CONTEXT MET HAAR 
EUROPESE NETWERKPARTNERS EN VERTAALT INZICHTEN UIT EUROPA NAAR DE NEDERLANDSE CONTEXT.

Voorbeelden van opbrengsten van activiteiten van 
Euroguidance Nederland: 
•  een onderzoek naar inzet van ICT bij loopbaandienst-

verlening in Europa;
•  een publicatie en workshops over professionaliteit 

van loopbaanbegeleiding in het mbo;
•  een verkenning naar de opleidingsmogelijkheden voor

loopbaanprofessionals in Nederland en Europa;
•  de ontwikkeling van een raamwerk voor loopbaan-

professionals.

EUROGUIDANCE
NEDERLAND
Wat is Euroguidance Nederland?

www.euroguidance.nl

http://www.euroguidance.nl
http://www.euroguidance.nl


HOE IS EUROGUIDANCE NEDERLAND GEORGANISEERD?

Voor het versterken van loopbaandienstverlening in onderwijs en arbeidsmarkt werkt Euroguidance Nederland in  
opdracht van het ministerie van OCW en de Europese Commissie en werkt hierbij samen met het ministerie van SZW. 
Het Europese netwerk waar Euroguidance Nederland deel van uitmaakt, komt tweemaal per jaar bij elkaar en kent een  
cultuur van uitwisseling van goede voorbeelden, onderzoeksuitkomsten en publicaties. Ook ten aanzien van diverse 
beleidsthema’s vindt er op Europees niveau uitwisseling plaats in een werkgroep onder leiding van de Europese 
Commissie. In het kader van kennisdeling participeert Euroguidance Nederland in samenwerkingsverbanden als het 
Nationaal Agentschap Erasmus+, het Europass consortium, het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET, ECVET en NLQF.  

De activiteiten van Euroguidance 
Nederland zijn van belang voor 
loopbaanbegeleiders en coördinatoren 
internationalisering in het onderwijs, 

loopbaanprofessionals en -experts op 
de arbeidsmarkt en beleidsmakers op 
het thema loopbaan in onderwijs en 
arbeidsmarkt.

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd binnen CINOP Publieke programma’s.

Deze flyer is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en de 
Europese Commissie, DG Onderwijs en Cultuur.
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DOELGROEPEN

MEER INFORMATIE

Op Euroguidance.nl vindt u actuele informatie over evenementen, publicaties, onderzoeken en instrumenten 
in Nederland en Europa. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de laatste nationale en 

Europese ontwikkelingen.

Euroguidance Nederland
Postbus 1585
5200 BP ’s Hertogenbosch

073-6800762
euroguidance@cinop.nl
www.euroguidance.nl
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