Euroguidance nascholing voor keuzebegeleiders “Studeren in het buitenland”
Een opleiding volgen of het opdoen van werkervaring in het buitenland - het is al lang geen
uitzondering meer. Een leerervaring in het buitenland vormt meestal een unieke ervaring en draagt bij
tot de ontwikkeling van professionele, sociale en technische competenties. Doorgaans vergroot het
ook de kansen op de (steeds internationaler wordende) arbeidsmarkt.
Voor jongeren en jongvolwassenen bestaat er een waaier aan mogelijkheden, maar vaak hebben zij
hier in beperkte mate zicht op. Het volgen van een opleiding of stage lopen in het buitenland vraagt
ook wel wat voorbereiding en opvolging – zowel vooraf, tijdens als nadien.
Als keuzebegeleider is het belangrijk om zélf inzicht te hebben in de mogelijkheden, relevante tools en
vaak gestelde vragen over leerervaring in het buitenland. De Euroguidance nascholingsworkshops
hieraan tegemoet.
VOOR WIE: CLB-medewerkers, trajectbegeleiders en andere keuzebegeleiders.
OPGELET: Gelieve een laptop mee te nemen.
HOE INSCHRIJVEN:
Woensdag 7 juni 2017, 9u30-13u (max. 26 deelnemers)
VAC Gent, Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent
Via de link: https://goo.gl/forms/Hv0Vw9K9AdMF3xP62
OF
Vrijdag 9 juni 2017, 9u30 – 13u (max. 20 deelnemers)
VAC Hasselt, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt
Via de link: https://goo.gl/forms/6k22HWaO48YBAEMF2

Inschrijven kan tot en met 2 juni 2017. Deelname aan de opleiding is gratis.

Euroguidance vervult een ondersteunende (en adviserende) rol naar wie wil leren en studeren in het buitenland met behulp
van Europese of andere programma’s; op initiatief van de instelling of op eigen initiatief. Euroguidance richt zich daarbij in
de eerste plaats naar keuzebegeleiders, maar werkt ook intermediair naar de burgers toe (via website, via beurzen …) door
kwaliteitsvolle informatie te verstrekken in het kader van mobiliteit voor lerenden.
Daarnaast versterkt Euroguidance
de Europese dimensie in (school)loopbaanbegeleiding.

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt
uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de info. die erin is vervat.

