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MAAK JE KLAAR 
VOOR EU VET MOBILITEIT 
Onze gloednieuwe MOOC (Massive Open Online Course) over 
hoe je met succes een Europees VET mobiliteitsproject beheert, 
gaat van start! De MOOC zal beschikbaar zijn in het Engels, 
Italiaans, Portugees en Nederlands.

5 Units
20 Uren
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website: enneproject.eu

facebook: facebook.com/enneprojectEU

twitter: twitter.com/EnneProject 

email: enneprojecteurope@gmail.com

Terwijl we wachten op het 
nieuwe Erasmus+ programma, 
heeft het internationaal consor-
tium van het ENNE project een 
online interactieve cursus 
ontwikkeld om je een duidelijk 
startpunt te geven in de wereld 
van Europese mobilitietspro-
jecten en hoe ze te beheren. 

We leiden je door de volledige 
cyclus van een project. De units 
zijn gestructureerd in korte tek-
sten en video’s met interactieve 
activiteiten om je kennis verder 
uit te diepen en je aan te moedi-
gen te reflecteren over je eigen 
context.

We zullen je ondersteunen in het 
formuleren van je projectidee 
met begeleidende vragen. Hier-
mee bereiden we belangrijke 
onderdelen van je aanvraag 
voor. Daarnaast kan vind je in de 
MOOC handige checklists, 
downloadbare bronnen en ver-
dere links.

Verder krijg je de mogelijkheid 
informatie uit te wisselen met 
andere deelnemers over je 
aanpak, ervaringen en visie op 
verschillende vragen rond mo-
biliteit.

1.    MOOC tijdschema:
     van 16.11.2020 tot 18.12.2020

2.  Deadline voor inschrijving:
     30.10.2020

egina

DEZE CURSUS WORDT AANGELEVERD DOOR

We beginnen eraan!

 1. Waarom EU mobiliteit?
2. Financieringsprogramma
3. Activiteiten die in
    aanmerking komen
4. Betrokken actoren
5. Zoeken naar partners

 1.  Finaliseren van
     het project 
2. Evaluatie
3. Disseminatie
4. Rapportage

 1. Wat maakt een aanvraag
    succesvol?
2. Enkele vereisten
3. Van idee tot aanvraag
4. Internationalisering binnen
     VET

 1.  In een notendop 
2. Begunstigden selecteren
3. Voorbereiding
4. Werkplan en
     leerovereenkomst
5. Monitoring
6. Validering & certificering

https://mooc.eu-mobility.eu/nl

Registreer hier


