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Professionaliseren met 
job shadowing

Blijven leren? Het verschil maken? Professionals die werken met lerende
volwassenen kijken ook over de grens! 

Doe inspiratie op door ervaringen van anderen

Job shadowing is een bekend begrip binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Job shadowing, 
oftewel mobiliteit, is een van de speerpunten van professionalisering van deelnemers in de volwassenen-
educatie. Personeel (directie, docenten, vrijwilligers maar ook andere sleutelfiguren voor de organisatie) uit de 
(in)formele volwasseneneducatie kunnen zich professioneel ontwikkelen en werkervaring opdoen in Europa.

Waarom job shadowing?

Professionals, werkzaam op een school, bij een bibliotheek, een vrijwilligersorganisatie, een gemeente of een 
leerwerkloket en vrijwilligers binnen de volwasseneneducatie leren van Europese collegae. Met inzichten in 
andere werkwijzen en methodieken ontwikkelen zij zich in hun vakgebied en krijgt de persoonlijke ontwikkeling 
een boost. Deelnemers worden meer ‘open minded’ en flexibeler. Verschillende materialen, ontwikkeld door 
het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en NSS EPALE ondersteunen hierbij. Een overzicht 
hiervan vindt u in dit magazine.

Wat is de impact van job shadowing?

In dit magazine belichten we de ervaringen van verschillende deelnemers. Zij vertellen over wat job shadowing 
hen heeft gebracht en wat de meerwaarde is voor zowel henzelf als voor hun organisaties. 

Doe ook mee!

Wij lezen uw ervaringen graag op EPALE. Wilt u ook ervaringen delen, laat het ons weten via epale@cinop.nl.

Team EPALE Nederland

https://ec.europa.eu/epale/nl
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
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Waarom job shadowing?

Deel ook uw verhaal

Brochure 'Ins & Outs 
volwasseneneducatie 
Erasmus+'

Animatie Lerende 
mobiliteit in de 
volwasseneneducatie 

Blog

Algemeen

Materiaal

Materiaal

Leer van Europese collega’s hoe zij volwasseneneducatie inrichten. Maak 
kennis met Europese onderwijsinstellingen en vergroot uw kennis en 
lesvaardigheid. Bij Erasmus+ kunt u als docent of andere professional 
binnen de (in)formele volwasseneneducatie subsidie aanvragen voor 
job shadowing in een ander Europees land. 

Lees meer

Heeft u zelf een mooi verhaal over job shadowing? Maak een profiel aan 
en deel uw verhaal. Het Nederlandse EPALE-team helpt u graag om 
ook uw bijdrage op het platform te zetten. Of misschien kunnen wij u 
helpen met het insturen van een ‘partnerverzoek’ voor internationale 
samenwerking? Neem met de algemene handleiding kennis van alle 
mogelijkheden op EPALE. Voor het plaatsen van verschillende items op 
EPALE zijn tevens beknopte handleidingen beschikbaar. Neem voor 
eventuele vragen contact met ons op via epale@cinop.nl.

De brochure beschrijft alle mogelijkheden en voorwaarden voor deelname 
aan het Europese programma Erasmus+ in de volwasseneneducatie. 
Goede projectvoorbeelden completeren het geheel.

Lees meer

Lever ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de volwasse-
neneducatie. Help mee, als professional binnen de (in)formele volwas-
seneneducatie, aan een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt van 
kwetsbare doelgroepen. Leer meer over de mogelijkheden voor het 
opdoen van kennis en ervaring buiten de eigen landsgrenzen. 

Bekijk animatie

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/waarom-job-shadowing
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2019/09/145-201917epale_handleidingdef_web.pdf
https://www.cinop.nl/epale/
mailto:epale%40cinop.nl?subject=
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2018/ve/Brochure_Ins_Outs_Erasmusplus_Volwasseneducatie-web.pdf
https://vimeo.com/299643577
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Job shadowing voor 
procesoptimalisatie

Een inclusief Erasmus+

Wat kan job shadowing 
voor jou betekenen?

Blog

Blog

Nieuws

Wat vraagt job shadowing van de deelnemers en wat zijn hierbij de 
eventuele knelpunten? Voor antwoorden op deze vragen en om meer 
inzicht te krijgen in het proces van job shadowing, bezochten mede-
werkers van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Nederland collega’s 
van het NA Erasmus+ in Tallin. Wat zijn de bevindingen en leerpunten 
voor het NA en wat heeft dit voor effect op het begeleiden van deel-
nemers Erasmus+ bij job shadowing in Europa?

Lees meer

De werkgroep Inclusie, van het NA Erasmus+ Onderwijs & Training, 
werkt aan een optimale toegankelijkheid voor iedereen. Zij bezochten 
het Ierse NA Erasmus+ dat goede ervaringen en bruikbare methodieken 
hanteert voor het bereiken van deze specifieke doelgroepen.

Lees meer

Job shadowing is een soort van training op de werkvloer. Het biedt, 
naast een inkijkje in de functie-inhoud en aanpak, inzicht in de nuances 
van een bepaalde functie. Een rijke ervaring en levert veel meer op dan 
het lezen van een functiebeschrijving of het voeren van een informatief 
gesprek. 

Lees meer

Roadmap Erasmus+ 

Materiaal

Van projectidee tot het verspreiden van projectresultaten. De roadmap 
is voor projectaanvragers, projectuitvoerders en diegenen die onlangs 
een project hebben afgerond. Wat zijn de aspecten waar u aan moet 
denken en hoe ondersteunt het NA Erasmus+ daarbij met on- en offline 
initiatieven?

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/practice-what-you-preach
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/een-inclusief-erasmus
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/wat-kan-job-shadowing-voor-jou-betekenen
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/Brochures-flyers/Roadmaps/Erasmus%2B_Roadmap_LerendeMobiliteit_VE_spreads_9-2019.pdf
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“Job shadowing is the name 
given to the opportunity for you 
to observe or “shadow” someone 
doing their job. ... You get a chance 
to see someone actually doing 
a job that is of interest to you. 
And because you are at their 
actual place of work, you also 
get to see inside the workplace.”

https://ec.europa.eu/epale/nl
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Kom in contact met 
Europese organisaties!

Algemeen

Heeft u plannen voor een project in de volwasseneneducatie? Bent u 
op zoek naar een Europese organisatie voor een job shadowing? EPALE 
heeft een handige partnerzoekfunctie waarmee u snel potentiele 
projectpartners of gelijkgestemden kunt vinden.

Lees meer

EPALE 
materialen

Handout: Gebruik 
EPALE voor je project 
Erasmus+!

Materiaal

Materiaal

Op EPALE zoekt u in een uitgebreide 
materialenbank. Er zijn al meer dan 
6.000 materialen en documenten 
over leren en volwassenen online!

Lees meer

Een matrix gebaseerd op het proces voor de uitvoering van een project 
Erasmus+: van voorbereiding tot en met de verspreiding en evaluatie 
van een project. Het geeft inzicht en tips hoe EPALE in de verschillende 
fases van dit proces ondersteunt.

Lees meer

Zweedse delegatie 
voor job shadowing in 
Nederland

Blog

Begin november 2019 kwam een Zweedse delegatie, bestaande uit 
Sanna Holmkvis en Helena Wallinder, naar ‘s-Hertogenbosch voor een 
job shadowing bij hun collega’s in Nederland. Het delen van ervarin-
gen, het vergelijken van aanpakken voor mogelijke verbeterpunten 
vanuit hun werkzaamheden voor EPALE en Europass in Zweden ston-
den centraal. Lees meer over de aandachtspunten, benaderingswijzen 
en het programma.

Lees meer

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2019/09/EPALE_flyer_partner_zoeken-web.pdf
https://epale.ec.europa.eu/nl/about-partner-search
https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/2019/mbo-ve/Handreiking-EPALE-NL-def.pdf
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/zweedse-delegatie-voor-job-shadowing-nederland
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Job shadowing in Oostenrijk

Competentiegerichte trainingen voor vrijwilligers

Blog

Blog

Marianne Driessen, coördinator professionalisering en consultant bij het NA Erasmus+ Nederland, vertelt over 
haar job shadowing in Wenen. Ze was te gast bij Carin Daniel-Ramirez-Schiller en Christoph Sackl van de afdeling 
Erwachsenenbildung van het Oostenrijkse Nationalagentur Erasmus+ Bildung. Wat heeft zij geleerd van hun 
aanpak en begeleiding en wat zijn volgens haar de leerpunten voor de volwasseneneducatie in Nederland?

Lees meer

"Laat vrijwilligers ontdekken dat hun inzet iets oplevert voor hun eigen ontwikkeling. Er is veel erkenning en waardering voor de inzet van deze mensen. 
De maatschappij heeft hen nodig. Minder aandacht krijgt het gegeven dat vrijwilligers zelf heel veel leren tijdens hun activiteiten. Ze ontwikkelen 
vaak onbewust allerlei competenties. Zoiets kan enorm goed helpen bij het vinden van een baan. Dat aspect verdient meer erkenning en waardering.” 

Lees meer

Wanneer is job 
shadowing effectief?

Nieuws

Job shadowing is effectief wanneer een werknemer wil kennismaken met 
verschillende functies binnen een gelijksoortig bedrijf. Niet alleen de 
werknemer maar ook de organisatie heeft hier belang bij. Job shadowing 
is als middel uitermate geschikt voor loopbaanontwikkeling.

Lees meer

Het team van EPALE NL

Algemeen

In Nederland is CINOP aangewezen als National Support Service (NSS) 
en heeft als taak om EPALE te laten leven bij iedereen die zich inzet 
voor de volwasseneneducatie. Een team van 5 professionals binnen 
CINOP (NA Erasmus+ Onderwijs & Training) faciliteert de Nederlandse 
content op EPALE. Als NSS blijven we in nauw contact met de belang-
rijkste spelers in Nederland.

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/job-shadowing-oostenrijk
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten/laat-vrijwilligers-ontdekken-dat-hun-inzet-iets-oplevert-voor-hun-eigen-ontwikkeling
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/wanneer-job-shadowing-effectief
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De Kunskapsskolen Education (de kennisschool) is een uit Zweden 
afkomstige scholengroep die het onderwijs vorm geeft vanuit het idee 
dat iedere deelnemer op een andere manier en met een ander tempo 
leert. Inmiddels hanteren wereldwijd 50 scholen deze methode van 
gepersonaliseerd leren. Herman Zwakenberg van het Deltion College 
bezocht de school en onderzocht hoe zij het concept kunnen vervlechten 
met de methodiek die Deltion hanteert.

Lees meer

Impacttool Erasmus+

Materiaal

Gebruik de impacttool voor het vormgeven van een projectidee of het 
monitoren en eventueel bijsturen van een lopend project. De impacttool 
is ontwikkeld voor het vergroten van de slagingskans en het effect. 
Oftewel de impact die met het project wordt bereikt: voor de individu, 
de organisatie en de maatschappij.

Lees meer

Checklist stafmobiliteit

Materiaal

Deelnemers moeten bij de uitvoering van een mobiliteit en aansluitend 
aan de mobiliteit voldoende rekeninghouden met verschillende criteria 
en regelgeving. Een handige checklist in de vorm van een poster is 
daarbij onmisbaar. 

Lees meer

Grant Agreement
 Handtekening + datum door zendende organisatie & deelnemer

 Altijd voorzien van logo:  *

 Content van format is de minimale eis

  Zendende organisatie mag zelf inhoud en/of 

 vormgeving toevoegen

Certificaat (Proof of Attendance)

 Handtekening + datum door ontvangende organisatie

 Inhoud:

  Naam deelnemer

  Doel van de mobiliteit

  Start- & einddatum van mobiliteit

 Promotie via presentatie(s)

 Delen via social media Erasmus+ en EPALE

Annex I Staff Mobility Agreement (sterk aanbevolen)
Het is verplicht om de leerdoelen met de ontvangende organisatie en de deelnemer vast te leggen. 
Hiervoor kan de Staff Mobility Agreement gebruikt worden.

 Handtekening + datum door zendende organisatie, deelnemer & ontvangende organisatie

 Altijd voorzien van logo:  *

 Inhoud:  

  Gegevens van deelnemer (naam, adresgegevens zendende organisatie, gegevens contactpersoon)

  Gegevens ontvangende organisatie (adresgegevens ontvangende organisatie, gegevens contactpersoon)

  Start- & einddatum van mobiliteit (excl. reisdagen)

  Details van het inhoudelijke programma

  Te verwerven competenties door de deelnemer

  Monitoring en begeleiding van de deelnemer vooraf, tijdens en na de mobiliteit

  Verwachte implementatie van leeruitkomsten

  Werkwijze van evaluatie

  Handtekening zendende organisatie: akkoord met voorgestelde Staff Mobility Agreement en verzorgt 
validatie/erkenning na afronding van de mobiliteit

  Handtekening ontvangende organisatie: akkoord met voorgestelde Staff Mobility Agreement en verzorgt 
erkenning (bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat) aan de deelnemer 

  Handtekening deelnemer: akkoord met Staff Mobility Agreement

Annex II General Conditions
(bijlage van Grant Agreement)

  Content van format is de minimale eis 

  Zendende organisatie mag zelf inhoud en/of 

 vormgeving toevoegen 

Staf-
mobiliteit

ve
Checklist

Na afloop van stafmobiliteit

Voorafgaand aan 
stafmobiliteit

Opmaakeisen uitingen  
 Logo Erasmus+

 Uitingen moeten voorzien zijn van het Europese logo:  *

 Stempel/briefpapier ontvangende organisatie

 De wens vanuit het NA is dat het Certificaat of Proof of Attendance terug te herleiden is naar de ontvangende organisatie, door  
het document te voorzien van een stempel of het printen van het certificaat op briefpapier van de ontvangende organisatie.

* Alle communicatie-uitingen moeten voorzien zijn van het Europese logo Erasmus+ met toevoeging van de tekst: ‘mede gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie’. 

Zie ook: www.erasmusplus.nl/verspreiding-van-resultaten

www.erasmusplus.nl | mbo-ve@erasmusplus.nl | 2019

Tip: Maak een profiel aan op EPALE 
voor het vinden van een geschikte projectpartner 

(https://epale.ec.europa.eu/nl)

Wanneer is job 
shadowing essentieel?

Nieuws

Job shadowing is van essentieel belang wanneer een werknemer intern 
wordt opgeleid voor zijn of haar volgende functie. Lees de tips voor de 
ontwikkeling van werknemers op de werkvloer.

Lees meer

Lessen uit Zweden voor 
een beter pedagogisch 
klimaat

Blog

https://ec.europa.eu/epale/nl
https://www.erasmusplus.nl/inspiratie-resultaten/lessen-uit-zweden-voor-een-beter-pedagogisch-klimaat
https://www.erasmusplus.nl/impacttool-mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/sites/default/files/assets/Downloads/Brochures-flyers/2019-poster_checklist%20stafmobiliteit_VE_web.pdf
https://epale.ec.europa.eu/nl/content/wanneer-job-shadowing-essentieel
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