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De conferentie ‘Learning by leaving’ is een 
gezamenlijk initiatief van de vier Europese 
mobiliteitsnetwerken: EURES, Eurodesk, 
Euroguidance en Europass. Deze netwerken 
hebben als taak lerenden en werknemers te 
ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste 
informatie, begeleiding en competenties die nodig 
zijn voor Europese mobiliteit. De conferentie vond 
dit jaar plaats in Cagliari (Italië). 

 
Doelstellingen van de conferentie 
Uitwisseling van kennis en ervaring, het delen van good practices en het beter benutten van de 
synergiën om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zijn de hoofddoelstellingen van de 
conferentie. Er wordt voortgeborduurd op de resultaten van de conferentie van 2018, 
vooruitgeblikt op de volgende generatie mobiliteitsprogramma’s en –regelingen die door de 
Europese Unie worden gefinancierd. 31 landen en vier netwerken werden door 111 deelnemers 
vertegenwoordigd. Eva-Maria Ternité nam namens Euroguidance Nederland deel en doet verslag. 
 
“De keynote speakers laten relevante cijfers zien rond mobiliteit in het mbo en sluiten aan bij de 
uitkomsten van de conferentie vorig jaar in Keulen. De informatie is hier te vinden.    
 
Open space 
De conferentie heeft een spannende ambitie: unconference. Dit wordt in de praktijk gebracht met 
de werkvorm open space. Een methodiek die bij veel deelnemers nog niet bekend is. Met deze 
bottom-up-werkwijze blijven de deelnemers betrokken en actief want zij brengen zelf de 
onderwerpen in. Deelname aan de verschillende sessies is op basis van interesse. De opbrengsten 
vanuit de werkgroepen rond het thema mobiliteit en tussen de verschillende landen worden via de 
website toegankelijk voor deelnemers. Er was geen plenaire wrap.   
Van alle digitale trainingstools, die de revue zijn gepasseerd, ben ik het meest benieuwd naar de 
Nordic-Baltic Online Cursus. Deze komt naar verwachting dit jaar nog beschikbaar, en zal 
toegankelijk worden via de websites van de Euroguidance agentschappen van de betrokken 
Scandinavische en Baltische landen.  
 

https://www.learningbyleaving.it/content/conference
https://2018.learningbyleaving.eu/newsfeed/documentation/
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Ingebrachte thema’s en vragen tijdens de open space: 

• EMA – talen en functionaliteiten. 
• Professionalisering van LOB’ers rond mobiliteit. 
• E-course in mobiliteit, loopbaanleren voor loopbaanprofessionals.  
• Goede voorbeelden van nationale samenwerking.  
• Digitale programma’s.  
• De nieuwe Europassportal en zijn diensten. 
• Hoe kunnen we met onze netwerken bijdragen aan de ontwikkeling van wereldburgers? 
• Duurzaam werken. 
• Hoe sociale media in te zetten bij de doelgroep? 
• Hoe samenwerken met derde landen?  
• Inclusie en mobiliteit. 
• Online en offline activiteiten. 
• Gedeelde leeromgeving voor mobiliteitsexperts. 
• Studiebezoek voor LOB’ers.  
• Duurzame mobiliteit. 

 
Professionalisering van LOB’ers 
Hieronder de opbrengsten van de sessies met als thema professionalisering van LOB’ers op het 
gebied van mobiliteit. De overzichten zijn opgehaald tijdens de conferentie en vertaald naar het 
Nederlands. 
 
Professionalisering van LOB’ers rond mobiliteit 
Samenvatting discussie: elk land kent verschillende eisen en professionaliseringsmogelijkheden 
voor LOB’ers. De Europese dimensie dient als essentieel onderdeel te worden meegenomen in de 
ontwikkeling van competenties voor LOB’ers.  
 
Aanbevelingen: 

• Zorg dat je de beschikbare portals en databases kent, waarmee je jezelf kunt scholen op 
het vlak van mobiliteit. 

• Ga zelf een tijdje naar het buitenland voor langere of kortere tijd. 
• Zorg dat je geïnformeerd bent over de financiële mogelijkheden voor de studenten.  
• Denk aan voor- en nazorg! Reflecteer op beide momenten met de student. 
• Wees op de hoogte van de psychologische aspecten van mobiliteit. 
• Binnenkort komt er een Nordic-Baltic online cursus beschikbaar voor LOB’ers en mobiliteit. 

Deze is voor iedereen toegankelijk en in het Engels.  
• Veel aandachtspunten gelden in elk land, maar zijn ook contextgevoelig. 
• Elk land heeft ook een specifieke aanpak nodig. 
• Het persoonlijke netwerk van de student is belangrijk.  
• Systeemfactoren beïnvloeden de mogelijkheden voor de LOB’ers. 
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• Betrek de ouders erbij: kosten en veronderstelde kosten! 
• Denk ook verder dan formeel leren. 
• Circulaire mobiliteit – een nieuw concept waar we mee om moeten gaan.  
• Een educatief/academisch programma voor LOB’ers is wenselijk.  

 
 
E-course in mobiliteit, loopbaanleren voor loopbaanprofessionals 
 
Samenvatting discussie: 

• Binnenkort is er een Nordic-Baltic online cursus beschikbaar voor LOB’ers en mobiliteit: 
doelgroep: LOB-ers in het middelbaar onderwijs. 

• EG Zweden en Estland hebben al een online cursus. Frankrijk gaat er een lanceren tijdens 
de Erasmusdagen (oktober 2019). 

• LOB-ers dienen voor, tijdens en na het verblijf van de student in het buitenland te 
supporten. 

• Cursus voor LOB’ers in mobiliteit moet certificaat opleveren, gratis en beschikbaar via  
Moodle zijn. 

• De tool zou een meeting forum moeten hebben. 
• EURES-adviseurs volgen een dergelijke cursus, beschikbaar gesteld door de EC. 
• Vraag is in hoeverre een digitale cursus informatie beschikbaar moet stellen over de 

nationale situatie. Idee is om per land een eigen omgeving te creëren waarin specifieke 
nationale contexten beschreven staan.  

• Er is geen Europese wetgeving of strategie voor mobiliteit.  
• Voor richtlijnen zie European Quality Framework. 
• Europass Mobility passport + Youth pass (voor zelfevaluatie). 
• In NL is er het Europass Certificaat voor Vrijwilligers, waarin je ook vrijwilligerswerk kunt 

opvoeren. 
• European Student Card. 
• Belangrijk om in een online tool ook ervaringsverslagen van studenten op te nemen die 

naar het buitenland zijn geweest. 
• Aan het begin en aan het einde van de cursus: zelftest. 
• In de pilotfase: feedback vragen aan gebruikers. 
• Idee is om het zo te ontwerpen dat de gebruiker één module moet afmaken voordat hij/zij 

door kan naar de volgende. 
 
Aanbevelingen: 

• Kijk naar Europass Mobility certificaten en Youth Pass. 
• Overweeg om de nieuwe Europass op te nemen. 
• Neem zelftests en video’s op die motiverend en inspirerend zijn voor jonge mensen. 
• Voorzie de gebruiker van nationale informatie. 
• Zorg voor algemene informatie over cijfers op het gebied van mobiliteit. 
• Hou het simpel! 

  
  

https://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://www.europass.nl/producten/vrijwilligers/
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Studiebezoek voor LOB’ers 
 
Samenvatting discussie 

• Het biedt voordelen wanneer je als LOB’er persoonlijke ervaring hebt opgedaan met 
mobiliteit in Europa. Dit is een van de subsidiemogelijkheden van het Europese programma 
Erasmus+, naast strategische Europese samenwerking.   

• Veel professionals aarzelen vanwege de taaldrempel. Daarom zijn er tools nodig om 
taalvaardigheid te verbeteren. Op het moment is het gebruik van het Open Learning 
System (OLS) binnen Erasmus+ alleen mogelijk voor studenten.  

• Een succesvol kader voor internationale uitwisseling voor LOB’ers blijkt het Academia 
Netwerk en Academia Exchanges te zijn. Het programma 2020+ kan putten uit een 
omvangrijke bron van ervaring.  

• EURES beschikt over een Academie ter bevordering van professionalisering van EURES-
personeel (met Ernst en Young als externe partner). Het zou mooi zijn als deze manier van 
leren ook beschikbaar komt voor Euroguidance-medewerkers.  

 
Aanbevelingen: 

1. Laat EU 2020+ planningsteams ook LOB-professionals bij de doelgroep voor 
mobiliteitstrainingen horen. 

2. Euroguidance centra zouden systematisch betrokken kunnen worden bij planning en 
implementatie van trainingen voor LOB-professionals. 

3. SALTO Youth zou benut kunnen worden voor 2020+ ter ondersteuning van internationale 
trainingen voor LOB-professionals. 

4. Maak OLS toegankelijk voor LOB-professionals. 
5. Maak de EURES Academy trainingsprogramma’s beschikbaar voor medewerkers van de 

Euroguidance-centra. 
 
 

https://www.erasmusplus.nl/
https://www.erasmusplus.nl/
https://www.lnvh.nl/academic-networks
https://www.lnvh.nl/academic-networks

