
EURoMASTER oF 
SCIENCE IN ICT

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO)

Oostmeers 27, B-8000 Bruges 

Hugo Tassignon 

Tel.: 00 32 59 56 90 29

E-mail: hugo.tassignon@khbo.be

Partner | Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) (F)

Totaal budget | € 361.681 waarvan € 180.840,50 EFRO

Website | www.euro-master.org

Doelstelling
Dankzij het Euromaster-project konden de ULCO en de KHBO een 

gezamenlijke opleiding tot ‘Master of Science in ICT’ aanbieden aan 

een internationaal studentenpubliek. Op die manier konden een aan-

tal parttimestudenten uit het bedrijfsleven kennismaken met de instel-

lingen voor hoger onderwijs in de regio die aan het project deelna-

men, en zo hun horizon verruimen. Alle lessen zijn beschikbaar op 

DVD of, op interactieve manier, op het internet. De Master of science 

omvat 90 studiepunten: 60 voor de theoretische vakken en 30 voor 

het proefschrift.

RAvTI

Partner | AFPA (F)

Totaal budget | € 527.033,23 waarvan € 263.516,61 EFRO

Website | www.euro-master.org 

Doelstelling
Dit project had als belangrijkste doelstellingen om Vlaamse en 

Franse werkzoekenden op te leiden en ze te begeleiden bij het 

zoeken naar werk aan de andere kant van de grens. Het ging om 

zogenaamde ‘knelpuntberoepen’, meer bepaald callcenterme-

dewerkers en machineoperatoren. De opleidingen vonden hoofd-

zakelijk plaats in het trainingscentrum van Roubaix en Lomme. 

Ook werden taalopleidingen gegeven om de zoektocht naar een 

geschikte baan te vergemakkelijken. Tot slot hebben de project-

partners geprobeerd om een vergelijkend competentiebeheer op 

te zetten en de consulenten hebben geleerd hoe ze gebruik kun-

nen maken van de vacaturedatabanken aan de andere kant van 

de grens.

FRANS - VLAAMS

Sa
m

en
w

er
ki

ng
FRANS - VLAAMS

Sa
m

en
w

er
ki

ng

VDAB

boulevard de l’Empereur 11, B-1000 Bruxelles

Antoon Vermeulen 

Tel.: 00 32 56 24 74 40

E-mail: Antoon.Vermeulen@vdab.be

Interregionaal netwerk van AFPA en VDAB 
voor de tertiaire sector en de industrie

Ontwikkelen en uitvoeren van een interregio-
naal project voor een opleiding tot master in 
ICT via e-learning 




