ERASMUS+
PROJECT BEST VET 2017-1-ES01-KA202-038122
KA2 VOOR DE UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN
OPROEP KANDIDATUUR
VOOR LEERLINGEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE MOBILITEITEN
DIE GEPLAND ZIJN BINNEN DIT PROJECT
In het kader van het project BEST VET doen de partners een oproep tot kandidaatstelling geadresseerd
aan al de leerlingen die ingeschreven zijn in de professionele opleidingen in de volgende domeinen:





Hotel en keuken (kok en bediening)
ICT (computing en communicatie)
Elektriciteit en Elektronica
Administratie, management en handel

Criteria om in aanmerking te komen
Om in aanmerking te komen, moeten de kandidaten ingeschreven zijn als leerling in één van de
bovenvermelde opleidingsdomeinen in één van de volgende deelnemende scholen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IES Angel Corella [Spanje]
Escola Profissional Gustave Eiffel [Portugal]
GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere [België]
GO! Atheneum Ukkel [België]
COOVI Secundair Onderwijs [België]
GO! Technisch Atheneum Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem [België]
AFP Colline Astigiane [Italië]

Selectieprocedure
De Italiaanse partner AFP Colline Astigiane is verantwoordelijk voor het verzamelen van de
kandidaturen van alle partnerlanden op haar eigen website en zal de list met ontvangen kandidaturen
overmaken aan de deelnemende scholen.
Om zich kandidaat te stellen, moeten de leerlingen naar de website van AFP Colline Astigiane gaan
(Engelse versie) via volgende link:
http://www.afp-collineastigiane.com/en/european-projects/
Stap 1:
De kandidaten moeten het aanvraagformulier invullen door op volgende knop te drukken: Application
form
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Om in aanmerking te komen, moet alle onderdelen en velden van het aanvraagformulier zorgvuldig
worden ingevuld, inclusief de sectie “motivation”, die enkel in het Engels mag ingevuld worden.
Als de aanvraag volledig werd ingevuld, druk dan op de knop “send application”. Er zal een pagina
verschijnen met het referentienummer van de betreffende kandidatuur. Dit referentienummer moet
zorgvuldig genoteerd en bewaard worden door de kandidaat.
Stap 2:
Eens de aanvraag is ingediend, zal de leerling een automatisch bericht ontvangen op zijn/haar emailadres met de uitnodiging om de Engelse test af te leggen.
Door op de link te drukken in het automatische bericht zal de leerling doorgeleid worden naar de pagina
met de Engelse test. De test bestaat uit 25 vragen (4 punten per vraag). Scores tot en met 60 stemmen
overeen met taalniveau A1, scores van 61 tot 89 stemmen overeen met taalniveau A2, scores van 90
tot 100 wijzen op een niveau Engels van B1 of hoger.
Na uitvoering van de Engelse test, zal de Italiaanse partner de resultaten doorsturen naar de
betreffende deelnemende school. Deze laatste zal de kandidatuur verder analyseren, eventueel met
inbegrip van persoonlijke interviews, evaluatie van de opleidingsprestaties, inclusief gedrag.
Elke deelnemende school zal dan de geselecteerde leerlingen bekendmaken en zowel de lijst van de
weerhouden kandidaten als een reservelijst publiceren.
Deadline voor kandidatuur
Voor mobiliteit n. 1 in België (hier wordt in de projectaanvraag, goedgekeurd door de subsidiërende
autoriteit, naar verwezen als C1) moeten de aanvraag en de Engelse test uiterlijk 10 december 2017
ingediend zijn.
Deze oproep staat open voor Spaanse, Italiaanse en Portugese leerlingen.
Data mobiliteiten: 25 februari – 3 maart 2018
Voor mobiliteit n. 2 in Spanje (hier wordt in de projectaanvraag, goedgekeurd door de subsidiërende
autoriteit, naar verwezen als C2) moeten de aanvraag en de Engelse test uiterlijk 10 maart 2018
ingediend zijn.
Deze oproep staat open voor Italiaanse, Belgische en Portugese leerlingen.
Data mobiliteiten: 22 april – 28 april 2018
Voor mobiliteit n. 3 in Portugal (hier wordt in de projectaanvraag, goedgekeurd door de subsidiërende
autoriteit, naar verwezen als C3) moeten de aanvraag en de Engelse test uiterlijk 1 oktober 2018
ingediend zijn.
Deze oproep staat open voor Italiaanse, Belgische en Spaanse leerlingen.
Data mobiliteiten: later te bepalen, in november 2018

Best Vet – Best Practices in Europe
2017-1-ES01-KA202-038122
2

Voor mobiliteit n. 4 in Italië (hier wordt in de projectaanvraag, goedgekeurd door de subsidiërende
autoriteit, naar verwezen als C4) moeten de aanvraag en de Engelse test uiterlijk 1 februari 2019
ingediend zijn.
Deze oproep staat enkel open voor Belgische en Portugese leerlingen.
Data mobiliteiten: later te bepalen, in maart 2019
Het aantal mobiliteiten per land is:
6 voor Spanje,
8 voor Portugal,
8 voor België
4 voor Italië.
Inhoud van de mobiliteiten
De mobiliteiten betreffen 5 werkdagen + 2 reisdagen.
Tijdens de werkdagen zullen volgende activiteiten georganiseerd worden door de ontvangende partner,
gebaseerd op met de zendende scholen gezamenlijk uitgewerkte ideeën:
1 volledige dag culturele activiteiten (kan gesplitst worden in 2 halve dagen): deze kunnen bezoeken
betreffen aan lokale musea, lokale historische en artistieke erfgoedsites + activiteiten die het uitwisselen
van verschillende culturen bevorderen alsook het erkennen van culturele verschillen en het appreciëren,
accepteren en tolereren ervan.
1 volledige dag bezoeken aan lokale bedrijven die de opleidingsdomeinen betreffen die in de mobiliteit
betrokken zijn (kan gesplitst worden in 2 halve dagen). Deze bezoeken zullen het begrijpen van
productieprocessen beogen, alsook de noden van de arbeidsmarkt inzake vaardigheden en
competenties en het bespreken van hoe private bedrijven kunnen bijdragen aan het leerproces van de
leerlingen.
3 volledige werkdagen in de laboratoria van elke deelnemende school om de verschillende manieren
van werken te leren, verschillende lesmethodieken te ervaren en te ontdekken hoe de opleiding verloopt
in een andere (geografische en economische) context.
Accommodatie
Teneinde de lokale cultuur ten volle te ervaren en te begrijpen, zullen de deelnemende leerlingen
geaccommodeerd worden bij gastgezinnen in het land van bestemming op basis van vol pension.
Waar en wanneer dit niet mogelijk zou zijn, zullen leerlingen geaccommodeerd worden in
appartementen of jeugdherbergen en zullen zij zakgeld ontvangen om de maaltijden te betalen.
De subsidie
Elke zendende school zal een verblijfssubsidie van 375 EUR overschrijven naar de persoonlijke
bankrekening van de deelnemers. De leerlingen zullen 200 EUR betalen aan het gastgezin of de
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eigenaar van het appartement/de jeugdherberg teneinde de accommodatiekost te dekken, en zij zullen
175 EUR ontvangen voor hun persoonlijke uitgaven.
Opmerkingen
In geval van technische problemen (slechte/verkeerde werking van het aanvraagformulier of the
Engelse test), gelieve onmiddellijk een e-mail te sturen naar volgende adres:
areatecnologica@afp-collineastigiane.com
Voor andere vragen verwijzen we de leerlingen door naar de lokale projectcoördinator in hun eigen
school.
IES Ángel Corella
https://www.iesangelcorella.es/best-vet.-best-practices-in-europe-cat_0.html
AFP Colline Astigiane
http://www.afp-collineastigiane.com/en/european-projects/
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