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Euroguidance 2018-2020
In 2018 zullen Erasmus+ subsidies voor Europass,
EQF en Euroguidance voor het eerst aangevraagd
worden voor een periode van 3 jaar. Voordien ging
het telkens over een periode van 1 of iets minder
dan jaar (in 2017 ging het over 9,5 maanden).
Tijdens 2018-2020 zal Euroguidance Vlaanderen
via zijn kernopdrachten blijven inzetten op de
competentie-ontwikkeling van keuzebegeleiders
en andere stakeholders in levenslange begeleiding.
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Toekomstige Euroguidance activiteiten zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door de nieuwe
Europass Decision, één van de 10 acties binnen de ‘New Skills Agenda for Europe’ (door de EC
goedgekeurd in juni 2016) die de lidstaten, sociale partners, industrie en andere stakeholders
uitnodigt om samen te werken met als doel:
a)
de kwaliteit en relevantie van vaardigheidsverwerving te verbeteren
b)
vaardigheden en kwalificaties meer zichtbaar en vergelijkbaar te maken, en
c)
de kennis van en inzicht in vaardigheden, alsook de informatie om betere
		
loopbaankeuzes te maken verbeteren
Het nieuwe Europass kader wil het begrip van vaardigheden en competenties verbeteren én
mobiliteit binnen Europa faciliteren.
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Ten laatste begin maart lanceert Euroguidance Vlaanderen een campagne mét bevraging van de
stakeholders. De resultaten van deze bevraging zullen eveneens onze toekomstige activiteiten
beïnvloeden en belangrijke input bieden. Zo zal Euroguidance Vlaanderen nóg beter kunnen
inspelen op de noden, prioriteiten en interesses van de stakeholders.

Studiebezoek Euroguidance Ireland
Van 28-30/11/2017 namen twee OLB-professionals uit Vlaanderen deel aan het Euroguidance
studiebezoek ‘Strategic Planning in Guidance: Policy and Practice’ te Dublin, Ierland. Ze maakten er o.a. kennis met OLB-professionals uit Bulgarije, Kroatië, Duitsland, Letland, Tsjechië en
Groot-Brittannië. Een quote uit één van de deelnemersverslagen:
‘De sitebezoeken waren een absolute meerwaarde voor dit studiebezoek. In de middelbare school in

Tallaght kregen we uitgebreid de kans om te spreken met leerlingen uit het 5de en 6de jaar, wat een waardevolle aanvulling was bij de presentatie van de guidance counsellor, die inhoudelijk ook to the point was.
In het centrum voor volwasseneneducatie in Dun Laoghaire hielden we een boeiend rondetafelgesprek
met drie personeelsleden, die elk voor een verschillende taak van het centrum verantwoordelijk waren
(persoonlijke ontwikkeling / job counselling / curriculumopbouw van de opleidingen). Hierna was er tijd
voor een bezoek aan de lesplaatsen en een gesprek met enkele cursisten en leerkrachten.’

In 2018 staan alvast studiebezoeken in Slovenië en Kroatië op het programma. Van zodra meer
informatie hierover beschikbaar is, wordt de oproep gelanceerd.
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European Guidance Week
Van 26-29/9/2017 werd de eerste ‘European Guidance Week’, georganiseerd door het Estse
Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, Cedefop en Stichting Innove, met als doelstelling: het
delen van innovatieve ICT praktijken, het verspreiden van tools en initiatieven om de ontwikkeling
van ICT capaciteit in levenslange begeleiding te ondersteunen, en toekomstige Europese
samenwerking te faciliteren.
Zowel de ‘7th EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice’
en een bijeenkomst van de Euroguidance centra stonden op het programma.
Euroguidance Vlaanderen zette CLB Chat mee op het programma via de workshop ‘Present and
future of chat services’ die door CLB Chat en chat services uit Denemarken en Estland werd
geleid. Het Departement Onderwijs en Vorming vaardigde 1 vertegenwoordiger af die na afloop
een reeks beleidsaanbevelingen uitschreef.
Euroguidance Vlaanderen coördineerde de Belgische bijdrage aan de Mapping Survey ter
voorbereiding van de European Guidance Week. Het onderzoek bracht huidige trends in kaart
in het gebruik van ICT en recente samenwerkingsverbanden in levenslange begeleiding, welke
gepresenteerd werden tijdens de conferentie. De uitvoering gebeurde door de Universiteit van
Jyväskylä i.s.m. Cedefop en Euroguidance Estland. Meer details vind je via de link
http://haridusinfo.innove.ee/en/lifelong-guidance/guidance-week-registration/presentations-andmaterials

In 2018 staan alvast de ‘Learning by Leaving’ conferentie in Duitsland en de ‘Career guidance’
conferentie in Tsjechië op de agenda. Meer info volgt.
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Recent Developments in Guidance - Belgium
In 2017 vierde het Euroguidance netwerk zijn 25e verjaardag. Ter
gelegenheid hiervan besloten Euroguidance Belgique Francophone en
Euroguidance Vlaanderen om samen een publicatie te ontwikkelen met
recente ontwikkelingen op vlak van levenslange begeleiding in België. De
brochure wil stakeholders in de levenslange begeleiding informeren, maar
vooral inspireren. Een Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse versie
zullen zeer binnenkort online beschikbaar zijn.

Studeren in het buitenland @SID-in
Ook dit jaar verzorgt Euroguidance Vlaanderen de stand ‘Studeren in het buitenland’ op de
Studie-informatiedagen (SID-in) waarbij laatstejaars secundair onderwijs kunnen kennismaken
met een brede waaier aan studie-en beroepsmogelijkheden. Honderden leerlingen, leerkrachten,
ouders, … hebben interesse in studie- en stagemogelijkheden in het buitenland. Wij bieden
hen dan ook graag algemene informatie én advies op maat. Zo blijven we op de hoogte
van wat er leeft, passen we onze informatie aan of leveren we nieuwe inhoud aan via onze
communicatiewegen.

Website Ontwikkeling
De website www.euroguidance-vlaanderen.be is toe aan een make-over, waarbij vooral de
structuur en lay-out onder handen zullen genomen worden. Communicatiespecialist Bubka legt
momenteel de laatste hand aan het analyse- en adviesrapport voor de website. Op basis daarvan
zal de site verder ontwikkeld worden tot een gebruiksvriendelijker medium. Intussen wordt de
huidige website (Wiki) nog regelmatig geüpdatet.
Voor meer nieuws en updates, kan je ons ook volgen op Twitter : @euroguidanceFL
Indien je vragen of suggesties hebt, kan je Euroguidance Vlaanderen
contacteren via joke.verlinden@epos-vlaanderen.be

Euroguidance Vlaanderen wordt mogelijk gemaakt door de steun van:

