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VOORWOORD

W

aarom je niet zonder ervaring in het buitenland kunt,
staat er op de cover van dit
eerste Erasmus+ Magazine.

Het Europese subsidieprogramma
Erasmus+ is al meer dan dertig jaar één van
de meest succesvolle programma’s van de
EU. Door met Erasmus+ in het buitenland te
studeren of te werken, verbeteren onderwijsprofessionals, studenten en jongeren onder
meer hun communicatieve, interculturele en
taalvaardigheden, en doen zij onmisbare soft
skills op. In Europa deden sinds de oprichting in 1987 al 10 miljoen deelnemers mee
aan ons programma. Daar zijn we ontzettend
trots op!
We zijn niet alleen trots op de enorme aantallen docenten, studenten en jongeren die
hebben meegedaan aan ons programma,
maar ook op de impact die we ermee bereiken. Want internationalisering en professionalisering gaan hand in hand. Individuen én

organisaties worden er beter van als zij de
mogelijkheid krijgen kennis en vaardigheden
uit te wisselen met anderen in Europa. In het
kort: internationalisering is een instrument
om jezelf en je organisatie te veranderen en
te verbeteren. De internationalisering van
individuen en organisaties in onderwijs en
jongerenwerk is waar wij ons de komende
jaren sterk voor gaan maken. Daar gaan we
met volle energie tegenaan.
In dit magazine vind je een greep uit de
mooiste verhalen van deelnemers uit alle
onderwijssectoren en de jeugdsector,
handige tips om zelf aan de slag te gaan met
een project en blikken we vooruit op het
nieuwe programma in 2021-2027.
Laat je inspireren - en ontdek zelf wat
Erasmus+ in de toekomst voor jou kan
betekenen!
Nationale Agentschappen Erasmus+
Onderwijs & Training en Jeugd

Erasmus+ is het Europees subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en
sport. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan economische groei,
werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het programma wil zo veel
mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij
en de arbeidsmarkt, door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties.
Daarnaast helpt Erasmus+ door middel van internationale samenwerking de kwaliteit
van onderwijs en training én van het jeugd- en jongerenwerk in Europa te verbeteren.
Bekijk alle subsidiemogelijkheden
op erasmusplus.nl
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MOVE
YOURSELF
Wat is de impact van kennis en ervaring opdoen in het buitenland?
Ervaringsdeskundigen uit het onderwijs en de jeugdsector delen hun verhalen.
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Huidige programma
Erasmus+ 2014-2020
★

Kernactiviteiten

Ons doel

❱❱	
Bevorderen van samenwerking en
mobiliteit met EU-Partnerlanden
❱❱	
Ondersteunen van innovatie,
samenwerking en hervorming
❱❱	
Stimuleren van actief burgerschap
❱❱	
Tegengaan van voortijdig
schoolverlaten en werkloosheid,
vooral onder jongeren
❱❱	
Bevorderen van volwasseneneducatie, vooral voor nieuwe en
door de arbeidsmarkt gevraagde
vaardigheden

★

Uitvoering

❱❱	
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs & Training
❱❱	
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Jeugd

❱❱	Leermobiliteit (Key Action 1)
❱❱	Samenwerking tussen organisaties
en instellingen (Key Action 2)
❱❱	Steun voor beleidsontwikkeling en
samenwerking (Key Action 3)

Huidig EU-programma
Totaalbudget: €14.7 miljard*

*2/3 budget: Key Action 1 1/3 budget: Key Action 2 en 3
MLD €

3

2

1

0
2014

★

90%

Meer dan
van de jongeren en
jongerenwerkers
heeft geleerd
om beter om te
gaan met mensen
met een andere
culturele achtergrond en om tot een
gezamenlijke oplossing te komen
met mensen met een ander
standpunt.*
*Bron: Rapport van Research based Analysis of Erasmus+: Youth in Action (RAY).
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2015

2016

2017

Prioriteiten

❱❱	
Stimuleren inclusie en diversiteit
❱❱	
Professionaliseren van
onderwijsmedewerkers
❱❱	
Vergroten van competenties en
vaardigheden van jongeren
❱❱	
Stimuleren van participatie
❱❱	
Verbeteren kwaliteit van het
jeugd- en jongerenwerk
❱❱	
Stimuleren (erkennen van)
niet-formeel leren
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€ 266
miljoen

EU-sportsubsidies

2018

2019

2020

Vanaf 1987

In Europa

10.000.000

deelnemers
In Nederland

98%

320.000

deelnemers

van de
studenten
raadt een
buitenlandervaring
Erasmus+
aan

97%

van de
onderwijsprofessionals
raadt een buitenland
ervaring Erasmus+ aan

Top 5 bestemmingen
1.
2.
3.
4.
5.

Spanje: 451.000
UK: 334.000
Duitsland: 333.000
Italië: 296.000
Frankrijk: 236.000

Nederland: 109.000 deelnemers

“Het leukste vond ik het
contact met de Spaanse
taalleerders, en het
oefenen van hun
Nederlandse taalvaardigheid. Dat was iets
waar ik ook echt aanleg
voor bleek te hebben!”

—RENÉE WOONINGS (21 JAAR)

volgde met Erasmus+ een minor International Studies in
Madrid én werkte tegelijkertijd als taalassistent Nederlands.
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ON THE MOVE

naam: prof. dr. Rianne Letschert
opleiding: studie Internationaal Recht
aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit
van Amsterdam
nu: rector magnificus Universiteit van
Maastricht. In september 2019 werd Rianne
Letschert als eerste universiteitsbestuurder
|verkozen tot Topvrouw van het Jaar
ging met Erasmus+: een jaar studeren aan de
Universiteit van Montpellier
“Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op mijn
studiejaar in Montpellier: het was een van de
mooiste jaren uit mijn leven! In het buitenland
kom je los van je vertrouwde ‘bubbel’ en je eigen
cultuur. Je leert wat het is om je in een
internationale, interculturele context te
bewegen. Dit was voor mij zo’n goede ervaring,
dat ik dit hierna ook heb opgezocht in mijn werk.
Maastricht is een van de meest internationale
universiteiten van Nederland: ik spreek vrijwel
de hele dag Engels, en dit internationale aspect
maakt mijn werk extra uitdagend en leerzaam.
Erasmus+ biedt onze universiteit veel kansen
om out-of-the-box te denken op het gebied van
internationale samenwerkingen: onze studenten
willen we ook graag bredere ervaringen kunnen
bieden dan de traditionele landen.
Ik zeg tegen al mijn studenten: als het
kan, probeer tijdens je studie zo’n
periode naar het buitenland te
gaan. Nu heb je nog niet de
verplichtingen van een baan,
of een huis. Dit is echt een
periode waarin je zo veel
dingen mag leren over
jezelf en andere culturen
- ik gun dit iedereen!

8

e+ 2020

naam: Koen Lubbers
volgt: de opleiding Allround constructiewerker
bij het Nova College in Beverwijk
ging met Erasmus+: twee keer naar Zweden,
eerst als deelnemer en later als studentcoach.
Koen is tijdens zijn opleiding ook in Ierland op
uitwisseling geweest
“In Zweden heb ik taalles gevolgd, en ik heb nog
beter leren lassen en mijn lasdiploma behaald.
Ze kennen daar geen BOL (Beroeps Opleidende
Leerweg) of BBL (Beroeps Begeleidende
Leerweg) en doen veel praktijk in de school zelf.
Omdat ik zelf al eens op uitwisseling naar
Zweden was geweest en in Ierland had gezien
hoe een studentcoach de groep begeleidt, werd
ik gevraagd om een tweede keer mee naar
Zweden te gaan, deze keer als studentcoach.
Als studentcoach begeleid je, onder toezicht van
docenten, de groep tijdens de reis en het verblijf.
We hebben hiervoor ook eerst in Nederland aan
teambuilding gedaan, in Wijk aan Zee. Je gaat er
echt als groep heen en iedereen moet veilig
terugkomen. Het is soms best stressen om
iedereen op tijd op de juiste locatie te krijgen. Je
voelt je heel verantwoordelijk.
Door de uitwisselingen heb ik niet alleen mijn
lasdiploma gehaald, maar mijn Engels is echt
stukken verbeterd – het verschil tussen de eerste
en tweede keer naar Zweden was erg groot.”
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ON THE MOVE

naam: Ralph de Jong
werkzaam als: docent Mens & Maatschappij,
coach in de bovenbouw en schoolleider van de
Friese leer- en leefgemeenschap !mpulse in
Leeuwarden
nam deel aan: het project Erasmus+
Homo’poly, dat bijdraagt aan een beter begrip
van diversiteit, en van homoseksualiteit in het
bijzonder, in het voortgezet en hoger onderwijs
in heel Europa
“Ik werk sinds 2006 bij !mpulse Leeuwarden, en
dit was de eerste keer dat wij meededen aan een
internationaal project – per toeval kwamen we in
contact met de projectleiding en hadden we
weinig overtuiging nodig om vol enthousiasme
deel te nemen.
Ik werd voor het Homo’poly-project benaderd
door prof. dr. Oliver Holz van de KU Leuven. Het
lesmateriaal van Homo’poly dat samen met
scholen en universitaire samenwerkingspartners
is ontwikkeld, hebben we vervolgens uitgebreid
kunnen testen in 7 landen en op onze school in
Leeuwarden, met leerlingen tussen de twaalf en
achttien jaar.
In totaal is er data verzameld van 290 leerlingen.
Uit aanvullend onderzoek bleek dat onze leerlingen na afloop van het Homo’poly-experiment
inderdaad een andere houding ten opzichte van
homoseksualiteit hadden gekregen.
De resultaten van het project hebben een groot
effect op onze leerlingen. Op Valentijnsdag doen
we met elkaar een grote actie met een van de
Homo’poly-tools: het Dagboek van de Liefde
verspreiden!

10

e+ 2020

naam: Iris Paauwe
leeftijd: 28 jaar
woont in: Arnhem
deed: Europees Vrijwilligerswerk in Litouwen
“Ik wist niks van Litouwen, totdat ik daar Europees
Vrijwilligerswerk ging doen. In 2017 vertrok ik voor een
jaar naar Ukmerge, een kleine passantenstad op
anderhalf uur rijden van Vilnius. In Nederland was ik
na mijn studie Biologie gaan werken, maar ik merkte
dat ik mezelf nog verder wilde ontwikkelen. Ik wilde
meer van de wereld zien, nieuwe dingen ontdekken en
een tijdje in het buitenland wonen.
Ik ging uiteindelijk aan de slag bij de waterscouting. Ik
begeleidde een groep van scoutingmeisjes en leerde
veel van de scoutinglessen. Samen met de andere vrijwilligers organiseerde ik hikes en treasure hunts en we
gingen met kano’s het water op. Ondanks mijn taallessen was het soms een uitdaging om met de kinderen
in het Litouws te communiceren. Die taal heeft zeven
naamvallen! Dan is het best een redding als sommige
kinderen ook Engels kunnen...
Mijn band met de andere vrijwilligers werd heel hecht.
We woonden samen in een kleine flat en gingen in
onze vrije tijd het bos in. Door het contact met hen en
de scoutingkinderen leerde ik andere culturen veel
beter kennen en realiseerde ik me hoe goed ik het
eigenlijk heb in Nederland. Mijn mentor hield van
improviseren, iets wat ik in het begin echt verschrikkelijk vond. Maar juist door met hem te moeten samenwerken kon ik aan het einde van mijn project veel beter
mijn grenzen aangeven en voor mezelf opkomen.
Terug in Nederland ben ik in Arnhem gaan wonen. Om
mensen te leren kennen meldde ik me daar ook aan
voor vrijwilligerswerk en voordat ik het wist had ik
samen met anderen een project opgezet om een duurzame circulaire economie te bevorderen. En je raadt
het nooit… Ik ben nu de mentor van twee Europese
Vrijwilligers die in dit project werken. Ik hoop natuurlijk
dat ze, net als ik, internationale vrienden voor het leven
gaan maken en een fantastische vrijwilligersperiode
tegemoet gaan!”

Iris is ook actief als EuroPeer. EuroPeers zijn jongeren die via Erasmus+ Jeugd of het European
Solidarity Corps naar het buitenland zijn
geweest, bijvoorbeeld op jongerenuitwisseling
of als Europees Vrijwilliger. Na afloop helpen zij
om het programma meer naamsbekendheid te
geven en te promoten. Ze bezoeken beurzen en
scholen, geven presentaties en organiseren ook
zelf activiteiten, zoals bijvoorbeeld een picknick
of voetbaltoernooi. Kijk voor meer informatie op
go-europe.nl/europeers!
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ON THE MOVE

naam: Sheila Schuijffel
werkzaam als: programmaleider Cubiss Plus
en adviseur op het gebied van basisvaardigheden, taalvaardigheden en de toekomst van de
bibliotheek
ging met Erasmus+: job shadowing in Ierland,
Spanje en Noorwegen voor het project
Extending the Literacy Houses Approach
Liefst één op de negen mensen tussen de 16 en
65 jaar in Nederland heeft grote moeite met
lezen en schrijven. Sheila Schuijffel (Cubiss) is
een van de vertegenwoordigers van Taal voor
het Leven West-Brabant, en maakte met ondersteuning van Erasmus+ drie studiereizen naar
Ierland, Spanje en Noorwegen.
“Binnen ons brede werkveld gaat mijn speciale
belangstelling uit naar het belang en effect van
volwasseneneducatie op de participatie van burgers in de volle breedte. Voor actief en kritisch
burgerschap is meer nodig dan taalontwikkeling
alleen. Het verbeteren van basisvaardigheden
van volwassenen, waar onder het vergroten van
digitale geletterdheid, gaat me daarom aan het
hart. Ik ben daarom nauw betrokken bij projecten op dit terrein.
We wilden in het buitenland vooral ook leren hoe
we onze aanpak structureel kunnen maken, hoe
we deze kunnen borgen in de samenleving. Het
moet iets blijvends en robuust worden en niet
afhankelijk zijn van tijdelijke programma’s en
financiering.”

Job shadowing is een belangrijke activiteit in de
projecten van Erasmus+: je gaat in een ander
Europees land kijken bij een organisatie die vergelijkbaar is met de jouwe, je laat je inspireren,
krijgt antwoorden op vragen, wisselt ervaringen
uit en maakt afspraken voor een eventueel (vervolg)project.
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In Noorwegen praten ze bijvoorbeeld niet over
integratie, maar over sociale inclusie: zij willen
mensen niet veranderen, maar vooral laten meedoen aan de maatschappij. Er is naast taalonderwijs dan ook veel aandacht voor hoe de Noorse
maatschappij werkt. De Noren doen dat trouwens niet uit filantropische overwegingen: als
mensen meer deelnemen aan de maatschappij
en werk krijgen, kunnen ze ook belasting betalen. Het is een inspirerende benadering.”
Een goede voorbereiding is het halve werk, is
een van de tips die Schuijffel meegeeft aan
anderen die een vergelijkbaar project willen
opzetten. “Wanneer je subsidie aanvraagt bij
Erasmus+, vul je een uitgebreid aanvraagformulier in. Denk dus ruim van te voren écht goed na
over wat je met de buitenlandse activiteiten wilt
bereiken.”

Waar is de vlag
van Erasmus+ ?
Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen, die wordt gebruikt bij projectbijeenkomsten in
binnen- en buitenland. Elke maand kun je op erasmusplus.nl zien waar de vlag van Erasmus+ deze keer is gespot.

Maak jij de meest originele foto van 2020?
Stuur je foto met de vlag van Erasmus+ naar po-vo-ho@erasmusplus.nl,
mbo-ve@erasmusplus.nl of erasmusplus@nji.nl!

e+ 2020
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IN HET KORT
Verder lezen? Al het nieuws uit de projecten Erasmus+ vind je op erasmusplus.nl.

Sustainable Cooking for the Planet

Studeren in het
buitenland met
een beperking

Wil je gaan studeren, stage lopen, deelnemen aan een
jongerenuitwisseling of vrijwilligerswerk doen in het
buitenland, en heb je een visuele en/of auditieve
beperking? Jongeren met een lichamelijke, geestelijke
of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen bij
Erasmus+ een aanvullende financiering aanvragen.
Blogger Emma van community We Are Ctalents is
slechtziend en ging met Erasmus+ vier maanden naar
Edinburgh.

“Ik heb zo veel leuke
mensen ontmoet, mijn
grenzen verlegd en
mijn roeping gevonden.
Bij deze ontdekkingen
speelde het feit dat ik
slechtziend ben haast
geen rol.”
Emma, blogger We Are Ctalents
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“Voor onze
doelgroep,
sociaal
zwakkere en
kwetsbare
jongeren in
onze
samenleving,
biedt Erasmus+
dé mogelijkheid
om mee te doen
en een groep te
vinden of
vormen waar je
bij kunt horen.”
Gerda van Petersen, Stichting
F.e.l.i.s. Curaçao

Sustainable
Cooking for
the Planet:
duurzaam
koken met
alternatieve
proteïne
De horecaopleidingen van
Landstede MBO Harderwijk en het
Da Vinci College in Dordrecht doen
al twee jaar mee aan het project
Erasmus+ Sustainable Cooking for
the Planet (Suscop), dat zich inzet
om de bewustwording rondom
culturele eetgewoonten in Europa
te vergroten en toekomstige koks
duurzaam te leren koken.
Gastdocent bij het project is de
bekende Finse kok, blogger en
schrijver Topi Kairenius, die het
eten van insecten promoot. “Het is
duurzaam en ethisch gezien veel
beter dan het eten van vlees. Mijn
favoriet? Alles is lekker, maar ik
denk dat ik voor de kroketten met
krekels ga.”
Lees het inspiratieverhaal op
erasmusplus.nl.

TOOLTIP

De KIS is vernieuwd!

De Kwaliteit- en Impactscan (KIS) van het NA Erasmus+
Onderwijs & Training inventariseert de mate van internationalisering
binnen mbo-instellingen. De KIS bevat daarnaast tips over de
inbedding van internationalisering in de organisatiecultuur en in de
strategie van mbo-instellingen. Ben je benieuwd naar de mate van
internationalisering binnen jouw instelling? Doe de nieuwe zelfscan!
Ga naar kis.erasmusplus.nl

Waardevolle
connecties
én concrete
plannen voor
Europese
samenwerking

TOY-PLUS

Het begeleiden van volwassenen met een
achterstandspositie naar de arbeidsmarkt stond
centraal tijdens het Europese seminar ‘Guidance
to the labour market’ dat in 2019 plaatsvond in
’s-Hertogenbosch. Zo’n veertig Europese en twintig
Nederlandse deelnemers, die op dit thema actief zijn,
namen deel. De deelnemers wisselden ideeën uit en
deden waardevolle connecties op, om mensen in
een kwetsbare positie zo goed mogelijk naar de
arbeidsmarkt te kunnen begeleiden.

Together Old and
Young versterkt
intergenerationeel leren
In het project Together Old and Young: Practitioners Learning and
Upscaling Skills (TOY-PLUS) werkt International Child Development
Initiatives (ICDI) samen met Europese partners aan het versterken
van intergenerationeel leren tussen jonge kinderen en ouderen. De
focus ligt daarbij op inclusie en de interculturele dialoog. In totaal
doen negen partners uit Polen, Ierland, Slovenië, Nederland, Italië,
Portugal en Spanje mee aan het project. Lees het inspiratieverhaal
op erasmusplus.nl.

“Ons doel is dat in 2021 meer dan 10% van de
kindercentra en basisscholen, instellingen
voor ouderen en welzijnsorganisaties actief
zijn met intergenerationeel leren.”
Together Old and Young

APPTIP

Wandelen door de
geschiedenis van de
Europese textielindustrie

In 2019 werd expositieruimte het Kunst-Torentje in Almelo ‘ingepakt’ in textiel, ter
ere van de lancering van de app Project Elastic en geïnspireerd door het kunstenaarsduo Christo en Jeanne-Claude. De app Project Elastic is ontwikkeld door de
leerlingen van scholengemeenschap Het Erasmus uit Almelo en partnerscholen
uit Neuenhaus (Duitsland), Zelów (Polen) en Valasske Klobouky (Tsjechië). De app
(met historische stadswandelingen door de vier Europese textielsteden) is gratis
te downloaden voor iPhone en Android.
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DUBBELINTERVIEW

DUBBELINTERVIEW

Jongerenuitwisseling
Eyes on
Transylvania
Vijftien jongeren en drie jongerenwerkers uit Almelo pakten in het
voorjaar van 2019 hun tassen om negen dagen naar Roemenië op
uitwisseling te gaan. Jongerenwerker Kim Novak en deelneemster
Mona Al Aboody waren erbij en vertellen over hun ervaringen tijdens
de jongerenuitwisseling ‘Eyes on Transylvania’.
Kim, wat doen jullie precies bij Studio15?
“Studio15 is een jongerencentrum in Almelo, dat
zich richt op de ontwikkeling van creatief talent.
Jongeren krijgen bij ons de kans zich professioneel
te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld
muziek, performance, film en fotografie. Zo kunnen
ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed
in zijn en daar verder mee aan de slag.”
Waarom dacht je: ik ga subsidie aanvragen
voor een jongerenuitwisseling? “We merkten dat
de jongeren bij Studio15 op eilandjes zaten: de dansers bij de dansers, de rappers bij de rappers. Een
internationale jongerenuitwisseling biedt dan meerwaarde. Juist door de jongeren met verschillende
culturele achtergronden bij elkaar te brengen, wilden wij een meer open, inclusievere groep creëren.”
De uitwisseling werd georganiseerd met een
Roemeense partnerorganisatie. Hoe heb je die
gevonden? “Ik leerde de coördinator van de
Roemeense organisatie kennen op een EYE
Opener, een training over jongerenuitwisselingen
binnen Erasmus+ Jeugd. Via een soort speeddating werden we aan elkaar gekoppeld en dat klikte
eigenlijk meteen. Tijdens de jongerenuitwisseling
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“Beseffen
dat je jezelf
in een
vreemde
omgeving
met vreemde mensen
kan redden:
dat heeft
veel
impact.”
Mona

merkten we dat zowel de Nederlandse als
Roemeense jongeren het ook goed met elkaar
konden vinden. Sighișoara, het stadje waar we
heen gingen, bleek een schot in de roos. Het lag in
een schitterende omgeving en was nét groot
genoeg: de jongeren verveelden zich niet en wij
hoefden niet bang te zijn voor de verleidingen die
een grotere stad op zo’n jonge groep kan hebben.”
Wat was het programma van de jongerenuitwisseling? “Het programma kwam voor een
groot gedeelte uit de koker van de jongeren. Dat
hebben ze zelf bepaald. Iedere dag gaven ze elkaar
creatieve workshops, bijvoorbeeld in songwriting
en grafische vormgeving. De eerste dagen stonden in het teken van het opstellen van leerdoelen,
waar de jongeren aan het eind van de uitwisseling
met een presentatie op konden reflecteren. We
wilden een informele sfeer en setting behouden:
een mooi aspect van niet-formeel leren. Door zo
leuk en uitdagend mogelijke activiteiten te organiseren leerden de jongeren op die manier van alles,
zonder dat ze het direct doorhadden. De eilandjes
zijn nu verdwenen: de jongeren die mee waren
zoeken elkaar op en zijn telkens de eersten die zich
inschrijven voor de andere activiteiten.”

Hoe heb je de jongerenuitwisseling ervaren?
“Ik leerde de jongeren van Studio15 veel beter
kennen. Normaal zie ik hen korte tijd per week en
tijdens de uitwisseling waren we opeens 24/7 met
elkaar. Dan ontdek je van alles. Iemand spreekt
bijvoorbeeld opeens vloeiend Engels en legt
razendsnel contact, terwijl je dat van tevoren
helemaal niet verwacht. Of er komen bij een
jongere problemen in de thuissituatie naar boven,
waar je dan na de uitwisseling mee aan de slag
kunt. Heel interessant voor een jongerenwerker!”
Wat zag je bij de jongeren gebeuren? “Sommige
jongeren waren nog nooit in het buitenland
geweest of hadden niet eerder voor een groep
gepresenteerd. Toen we tijdens de evaluatie van de
uitwisseling de jongeren vroegen naar hun belangrijkste leerervaring, werden zelfvertrouwen en zelfredzaamheid dan ook vaak genoemd. Beseffen dat
je jezelf in een vreemde omgeving met vreemde
mensen kan redden: dat heeft veel impact. Ook de
binding van de jongeren met het jongerencentrum
is een stuk sterker. Met één uitwisseling bereik je
bijna meer dan twee jaar reguliere inloop. Je leert
de jongeren veel sneller en beter kennen.”
Mona, waarom dacht je: ik ga mee? “Ik ben al
een aantal keer in Roemenië op vakantie geweest.
Mijn opa is namelijk Roemeens. Deze uitwisseling
gaf me de kans om het land eens zonder familie,
maar met anderen van mijn leeftijd te bezoeken.
Dat kon ik niet laten schieten!”
Heb je nieuwe vrienden gemaakt? “Ja, dat was
echt bizar. Binnen no-time vormden we een hechte groep. Al na twee dagen liepen de Roemenen en
Nederlanders door elkaar heen en voelde het alsof
ik met mijn vrienden weg was. Nu ik Roemenië
bezocht met anderen die er nog nooit waren
geweest, leek het alsof het ook mijn eerste keer in
het land was. Tijdens de jongerenuitwisseling realiseerde ik me pas echt hoe mooi het er is en hoe
gastvrij de mensen zijn. En hoe muziek kan verbinden! Op een middag dansten we met vreemden op

straat tussen de gekleurde huizen van de stad. Dat
moment was echt perfect.”
Wat hebben jullie van de uitwisseling geleerd?
“Ik merkte dat mijn Engels met de dag verbeterde.
Dat hoorde ik ook bij de anderen. Daarnaast voelde de groep al zo snel vertrouwd, dat mensen echt
zichzelf durfden te zijn. Sommigen bloeiden echt
op, dat was heel leuk om te zien.”
Wat raad je andere jongeren aan die op uitwisseling gaan? “Gewoon doen! Een uitwisseling is
de perfecte kans om nieuwe landen en culturen te
ontdekken, nieuwe vrienden te maken en het kost
je bijna niets. Er zijn al plannen voor een volgende
uitwisseling met Studio15. Dan mogen een aantal
‘ervaringsdeskundigen’ mee als begeleider en daar
wil ik er zeker een van zijn!”

Geef je op voor de BiTriMulti!

“Gewoon
doen! Een
uitwisseling
is de perfecte
kans om
nieuwe
landen en
culturen te
ontdekken,
nieuwe
vrienden te
maken en
het kost je
bijna niets.”
Kim

Bij jongerenuitwisselingen leren jongeren tussen de 13 en 30 jaar uit verschillende landen in Europa
elkaars achtergrond en cultuur kennen. Past dat bij jouw organisatie? Geef je op voor de BiTriMulti:
een internationale training over het opzetten van internationale jongerenuitwisselingen binnen
Erasmus+ Jeugd. Kijk voor meer informatie op erasmusplus.nl.
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TERUGBLIK TCA

DOOR INTERNATIONALE UITWISSELING

Werken aan de
kwaliteit van
professionalisering
Als internationale mobiliteit van docenten in het
mbo beter wordt georganiseerd en binnen het
personeelsbeleid van de mbo-instelling wordt
gepositioneerd, zal de impact hiervan toenemen.

Tijdens de TCA ‘Professional development of
staff in VET’, die het NA Erasmus+ Onderwijs &
Training in Eindhoven organiseerde, kwamen
zowel coördinatoren internationalisering als
hr-managers van diverse middelbare beroeps
opleidingen uit negen verschillende landen bij
elkaar*. Zo’n twintig Europese deelnemers - uit
onder meer het VK, Portugal, Kroatië en Zweden wisselden ervaringen uit met twintig Nederlandse
deelnemers.
OPTIMALE IMPACT

Marianne Driessen, coördinator professionalisering
bij het NA Erasmus+ Onderwijs & Training: “Het
doel van deze bijeenkomst is om te laten zien wat
Erasmus+ kan bieden op het gebied van internationale mobiliteit van docenten en andere onderwijsmedewerkers. En wat scholen kunnen doen om
deze mogelijkheden zó in te zetten dat ze optimale
impact hebben. Het huidige lerarentekort wordt
vaak als struikelblok gezien om docenten naar het
buitenland te laten gaan, maar het dwingt ons ook
om het beroep aantrekkelijker te maken en te
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houden. In heel Europa zijn scholen ermee gebaat
als hun docenten en andere onderwijsmedewerkers enthousiast worden én blijven van hun werk en
zich kunnen blijven ontwikkelen. Een buitenlandervaring draagt daar sterk aan bij. Het is een manier
van professionalisering met veel vormen van positieve impact, ver voorbij het individuele. Ook studenten en collega’s krijgen er wat van mee.”
NETWERK OPBOUWEN

Eén van de doelen van de internationale bijeenkomst is dat de coördinatoren internationalisering
- liefst samen met hun hr-managers - werken aan
de kwaliteit van hun mobiliteitsaanbod. Tijdens de
kennissessies werd daarom onder meer ingegaan
op vragen als: waaraan moet een goede studiereis
voldoen? Hoe haal je het beste uit een internationale mobiliteit? En wat wil je mee terugbrengen
naar de organisatie?
“Het zit ‘m niet alleen in een goede voorbereiding,
maar ook in aandacht voor de evaluatie achteraf
én de disseminatie binnen en buiten de school”,

* TCA: Transnational Cooperation Activities, zie ook pagina 24. VET: Vocational Education and Training.

COÖRDINATOREN INTERNATIONALISERING EN HR-MANAGERS VAN MBO-INSTELLINGEN
UIT NEGEN LANDEN KWAMEN IN EINDHOVEN BIJ ELKAAR.

organisatie. Dit soort bijeenkomsten is voor ons
heel waardevol, want het is soms best lastig om
contacten te leggen in een ander land. Door letterlijk dat netwerk op te bouwen en gegevens uit te
wisselen, wordt de stap om deel te nemen aan uitwisselingen makkelijker gemaakt. Tegelijk spreken
we samen over diverse actuele thema’s, zoals de
Brexit. We leren van elkaar en krijgen de gelegenheid om samen met andere scholen een strategie
te ontwikkelen om internationalisering een goede
plek te geven binnen ons beleid.”
STRUIKELBLOK?

“In heel Europa zijn scholen
ermee gebaat als hun docenten
en andere onderwijsmedewerkers
enthousiast worden én blijven
van hun werk en zich kunnen
blijven ontwikkelen. Een
buitenlandervaring draagt daar
sterk aan bij.”
aldus Driessen. Er valt veel te leren, stelt ze, maar er zijn zeker ook scholen die
al goed op weg zijn. Zoals het Deltion College in Zwolle. Van dat roc is onder
meer Jack Bijlholt, senior adviseur professionalisering, aanwezig.
Bijholt: “Wij willen internationalisering een nog grotere plek binnen onze organisatie geven, zodat mobiliteit meer op het netvlies komt van leraren en
instructeurs binnen onze school. Mijn rol is om startende leraren in die ontwikkeling mee te nemen.” Bijlholt vindt het interessant dat hij tijdens de bijeenkomst ervaringen kan uitwisselen met internationale collega’s. “Het is boeiend
mensen te vragen hoe zij internationalisering een plek geven binnen hun

Van elkaar leren en ervaringen uitwisselen stond
voor deelnemers met stip op één tijdens deze TCA.
Voor één van de deelnemers uit het Verenigd
Koninkrijk is het van belang dat ze met positieve
ervaringen terugkeert naar huis; op haar school is er
- in tegenstelling tot bij het Deltion College - nog
amper sprake van internationalisering van docenten. “Het grootste struikelblok binnen mijn organisatie is momenteel de financiering. Het is dus heel nuttig om te weten dat er met Erasmus+ mogelijkheden
zijn om dit tóch te realiseren. Ik hoop dat docenten
en andere medewerkers hierdoor wel de ruimte voelen om naar het buitenland te gaan. En dat ze die
passie vervolgens uitdragen naar onze studenten.”
MOOIE OPBRENGST

De aanwezige managers op het gebied van hr en
professionalisering gaven aan dat de aandacht
voor internationalisering en internationale mobiliteit voor medewerkers hun ogen had geopend, en
dat zij vastberaden waren om hiermee aan de slag
te gaan. Driessen: “Zij komen binnenkort weer bij
elkaar om van elkaar te leren. Wat een mooie
opbrengst!”
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TAALASSISENT NEDERLANDS IN HET BUITENLAND

MET ERASMUS+

Studeren én
tegelijkertijd
werkervaring
opdoen in het
buitenland
Mark Schilder (21 jaar) volgde
de opleiding Italiaanse taal en
cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam, en studeerde aan
de Universiteit van Bologna
met behulp van een beurs
van Erasmus+. In Bologna
deed hij werkervaring op als
taalassistent Nederlands aan
de universiteit. Hoe heeft hij
zich op deze periode in het
buitenland voorbereid?
Lees deze tips van Mark!

1

Gebruik je
keuzeruimte om naar
het buitenland te gaan

Mark: “Ik heb Italiaans altijd al een mooie taal gevonden.
Toen ik op het vwo de open dagen van universiteiten
bezocht, wist ik al wel dat ik ‘iets’ met taal wilde doen, maar
Taalwetenschappen vond ik wat te algemeen. Ik wilde mij
echt in één taal verdiepen. Na het Proefstuderen bij de UvA
wist ik het zeker: dit ga ik doen, en ik heb er geen moment
spijt van gehad.”
Italiaanse taal en cultuur is een van de kleinere studies van
de UvA, met veel keuzeruimte voor studenten. Mark:
“Omdat het een relatief kleine opleiding is, is de inhoud
heel flexibel: je kunt er dingen bij doen, twee keuzevakken
per jaar bijvoorbeeld. Je kunt de keuzeruimte ook gebruiken om een semester aan een Italiaanse universiteit te studeren, of voor een stage of minor.”

Studenten met een beurs van Erasmus+ komen (dankzij de Taalunie) in aanmerking om taalassistent Nederlands te worden tijdens hun buitenlandverblijf,
en zij kunnen zo naast hun studie belangrijke werkervaring opdoen. Het algemene profiel voor zo’n taalassistent gaat uit van een gevorderde student vanaf het
tweede of derde studiejaar, en bij voorkeur een talenstudent. Lees meer over
‘Student-assistenten Nederlands in de wereld’ op taalunieversum.org.
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4

Breng een oriënterend
bezoek aan je
buitenlandse
universiteitsstad

Verdiep je in
de regels van
je nieuwe
universiteit

Mark koos er bewust voor om voor zijn opleiding een jaar lang aan de
Universiteit van Bologna te gaan studeren: “Ik zocht een combinatie
van taalwetenschap en lesgeven, en in Bologna wordt een goede
combinatie van meerdere didactische vakken aangeboden. Door die
combinatie wist ik: daar moet ik heen!”
De coördinator internationalisering van de UvA had Mark aangeraden
om zich voorafgaande aan zijn buitenlandjaar goed te oriënteren - niet
alleen qua universiteit, maar ook de universiteitsstad: “Mijn aanspreekpunt van Erasmus+ gaf aan dat naast de vakken die je in het buitenland wilt volgen het belangrijkste de stad is: je gaat er toch een
jaar wonen. Ik was alleen nog maar in Milaan en in Rome
geweest, en twijfelde of ik daarom tussen die twee Italiaanse steden moest kiezen. Toen ben ik op vakantie gegaan naar Florence
en Bologna. Hierna wist ik: Bologna is mijn stad, hier voel ik mij
thuis. Dit heb ik ook in mijn motivatiebrief vermeld.”

3

Geef
Nederlandse
taalles in het
buitenland

De Nederlandse Taalunie biedt de mogelijkheid aan studenten Erasmus+ om in
het buitenland taalassistent Nederlands
te worden. Mark legt uit: “Ik had al eens
over deze mogelijkheid van de Taalunie
gehoord op de Open Dag van de UvA.
Op mijn eerste dag in Bologna stuurde
de Italiaanse coördinator Nederlands mij
een bericht, met de vraag of ik mij kandidaat wilde stellen. Toen heb ik natuurlijk
meteen ja gezegd!”
Dankzij zijn baan als taalassistent kon
Mark de didactische vakken direct toepassen: “Het leuke is dat je ziet hoe het
in de praktijk gaat. Want sommige dingen kun je wel in een boek lezen, maar in
de praktijk is het toch wel lastiger om
bepaalde zaken goed uit te leggen.”

Mark: “De Italiaanse coördinator
Nederlands had verteld dat mijn functie
als taalassistent ook zou helpen om de
werkdruk te verlagen voor de ‘echte’
docent, en om de afstand tussen de
Italiaanse docent en de studenten wat te
verkleinen. In Italië zijn de verhoudingen
namelijk een stuk hiërarchischer dan in
Nederland. De docent spreekt de leerling
bijvoorbeeld ook met ‘u’ aan.”
Ook de wijze waarop examens
aan de universiteit worden afgenomen, verschilt enorm. “Als je in
Italië examen doet, is dit vaak
een mondeling examen van 20
minuten, waarin je over lesstof
van vier á vijf maanden moet
kunnen vertellen. Heel anders
dan in Nederland!”

“Het leuke van taalassistent
Nederlands zijn, is dat je echt
ziet hoe het in de praktijk gaat.
Je kunt sommige dingen niet
uit een boek leren.”

5

Geef een vervolg aan je
buitenlandervaring

Mark overweegt momenteel om terug te gaan naar Bologna voor een
masteropleiding, of om een jaar in Italië te gaan werken. Hij gaat
sowieso door met het geven van Nederlandse taallessen, en heeft ook
nog steeds goed contact met zijn Italiaanse leerlingen: “Mark Schilder
werd al snel omgedoopt tot Mark Pittore, schilder in het Italiaans. Zij
volgen mij op Instagram, en dan vragen ze nog wel eens om hulp bij
hun Nederlands!”
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DAGBOEK VAN EEN JONGERENWERKER

4

DAGBOEK VAN EEN JONGERENWERKER

dagen op het
Finse platteland

In het studiebezoek ‘International Countryside’ staat aandacht voor het
organiseren van internationale jongerenprojecten op het platteland en
in dorpen centraal. Jongerenwerker Erik Doezeman nam deel aan deze
studiereis in Finland en deelt zijn ervaringen.

DAG 2

DAG 1

“Ik ben in Finland en reis
vandaag per trein van
Helsinki naar Lappeenranta. Een treinreis van
twee uur, waarbij ik vanuit de trein al een stukje
platteland van Finland te zien krijg. Aangekomen
in Lappeenranta maak ik kennis met de andere
24 deelnemers. Er zijn Russische, Letse, Spaanse,
Italiaanse, Roemeense, Engelse, Duitse, Finse,
Moldavische, Litouwse, IJslandse, Hongaarse,
Sloveense en Poolse jongerenwerkers aanwezig.
En ik dus: een Nederlandse jongeren- en
opbouwwerker uit Hoogeveen.”
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“De ochtend staat in het
teken van elkaar beter leren
kennen. We praten onder anderen in groepjes over
de verschillen, de overeenkomsten en de positieve
kanten van het platteland. Ik hoor hoe dingen in
andere landen gaan en beleefd worden en kan dat
vergelijken met Nederland. Het Finse Nationaal
Agentschap van Erasmus+ organiseert het
studiebezoek en vertelt over de mogelijkheden
voor jongerenprojecten binnen Erasmus+ en het
European Solidarity Corps. Voor mij zijn Europees
Vrijwilligerswerk en jongerenuitwisselingen
kansen die ik wil onderzoeken. ’s Middags gaan
we naar Rautjarvi, een plaatsje op een uur afstand.
In het gemeentehuis daar is een jeugdhonk, waar
lokale jongeren vertellen over hun uitwisseling met
een Spaanse groep
jongeren. Het is
interessant om te
horen hoe zo’n
uitwisseling
voorbereid wordt en
hoe dat door de
jongeren wordt
ervaren. Buiten
zien we de
straatschilderingen
die de jongeren
samen hebben
gemaakt, als
blijvende herinnering
aan hun ontmoeting.”

DAG 3

“Het leukste aan een
studietrip als deze is het
ontmoeten van jongeren en collegajongerenwerkers uit andere landen. We zijn heel
verschillend qua cultuur en achtergrond, maar
samen worden er mooie resultaten bereikt. Dat
blijkt ook weer als we vandaag op bezoek zijn in het
dorpje Lemi. De 18-jarige Joris komt uit Duitsland en
is net op de plaatselijke basisschool begonnen als
Europees Vrijwilliger. Hij organiseert allerlei
buitenschoolse activiteiten voor kinderen en wij
kunnen hem vragen stellen. Heel leuk om in de
praktijk iemand te zien die al deelneemt aan
Europees Vrijwilligerswerk in een niet-stedelijke
omgeving. Ik stel mezelf de vraag: Kan dat ook bij
mijn organisatie? Wat zou een jongere dan kunnen
doen? Is het een kans? Daar ga ik me na deze week
eens verder in verdiepen.

“Het
verbaast
me hoe
snel ik
in korte
tijd denk
in het
Engels.”

uit Schotland ’s avonds bij een gastgezin ga eten.
Een dag vol inspirerende internationale
ontmoetingen!”

Erik Doezeman

DAG 4

We skypen in het cultureel centrum van Lemi met
een aantal Italiaanse jongeren die in het verleden
hun Europees Vrijwilligerswerk hier hebben gedaan.
Daar zijn nog steeds warme contacten mee. Ik merk
dat Skype een laagdrempelige manier is om met
mensen in andere landen te communiceren en dat
een gastgezin een meerwaarde kan hebben voor
zowel het gezin als de vrijwilliger. Ik ervaar dat ook
zelf als ik met mijn collega-jongerenwerker Jessica

“We gaan in het hotel in
groepjes aan de slag om
een zo praktisch mogelijk plan te maken voor een
uitwisseling tussen jongeren of jongerenwerkers
en maken plannen voor een Europees Vrijwilligers
project. Het is nog niet zo makkelijk om concreet te
worden als je bepaalde voorwaarden nog niet kunt
invullen, maar zeker interessant om het op deze
wijze eens uit te werken! Tot slot blikken we terug
op de afgelopen dagen. Ik vind het een hele
ervaring om een study visit als deze mee te maken.
Het is een prachtige mogelijkheid om in korte tijd
veel te zien, te ervaren en contacten te leggen. Het
geeft nieuwe inzichten en je krijgt een inkijkje hoe
het werkt in andere landen. En heel praktisch: het
verbaast me hoe snel ik in korte tijd denk in het
Engels, omdat niemand Nederlands spreekt. Ik
wissel contactgegevens en Instagrams uit met de
collega’s waar ik in de toekomst nog wel eens mee
zou willen samenwerken. Want ik ga in Nederland
zeker de mogelijkheden onderzoeken om een
internationaal jongerenproject op te zetten!”

Wij vinden het belangrijk dat jeugd- en jongerenwerkers zich blijven
ontwikkelen. Daarom subsidieert Erasmus+ Jeugd projecten
die daaraan bijdragen, zoals internationale seminars, trainingen,
netwerkbijeenkomsten, studiebezoeken en andere activiteiten.
Ook job shadowing is een optie. Dit is een korte ‘meeloopperiode’ bij
een organisatie voor jongerenwerk in het buitenland. Door mee te
doen met deze activiteiten, draag je bij aan je eigen professionele
ontwikkeling en die van jouw organisatie. Ben jij nieuwsgierig naar
jouw mogelijkheden? Kijk bij Training & Ontwikkeling van
jongerenwerkers op erasmusplus.nl.
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BLOG

Impact maken!
Hoe creëer je impact? Trainer Jumbo Klercq
nam deel aan de TCA ‘Make an Impact’ in Ierland.

In 2019 nam ik deel aan de TCA (Transnational
Cooperation Activity) ‘Make an Impact’ in Ierland.
Ik ging ernaartoe als expert binnen de volwasseneducatie, en ik ben al langer betrokken bij de discussie over de impact van projecten Erasmus+. Bij
het beoordelen van aanvragen van een project in
het kader van Erasmus+ zijn zowel impact als disseminatie belangrijke criteria. Ik was benieuwd
hoe de in Nederland ontwikkelde Impacttool in
een bredere Europees verband zou vallen en het
leek me leuk om samen met collega’s uit andere
landen de verdere mogelijkheden te verkennen.
Eenmaal gearriveerd in een uitstekend geoutilleerd
conferentielandhuis in het Ierse groen, verdrongen
we elkaar in de rij om ons te kunnen registreren als
deelnemer: 26 personen, 5 mannen en 21 vrouwen.
We bleken met elkaar 16 landen te vertegenwoordigen. De vraag ‘welke gebeurtenis in je leven
heeft het meest impact gehad?’ beantwoordden
we allen met een persoonlijke gebeurtenis: de
geboorte van een kind, het verlies van een partner
door echtscheiding of het overlijden van naasten.
We formuleerden in groepen onze eigen definities
van impact, die we later met elkaar vergeleken.
Naast overeenkomsten waren er ook verschillen.

“Door
deze TCA
hebben we
geleerd dat
impact niet
enkel iets
passiefs
is, maar
ook actief
handelen
impliceert.”
Jumbo Klerq

Als we het in het dagelijks leven in het Nederlands
over impact hebben, duiden we meestal op ‘een
invloed als gevolg van iets anders’. In het Engels

WAT IS EEN TCA?

Alle Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren activiteiten in
Europa voor (potentiële) deelnemers en stakeholders van het programma. Deze internationale activiteiten (Transnational Cooperation
Activities) dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit en impact van
het programma Erasmus+. Het doel is om de samenwerking tussen
verschillende organisaties actief te stimuleren en de ontwikkeling van
de doelstellingen van het programma in het veld te ondersteunen.
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hebben we het bij impact van (internationale) projecten over een actie: to make an impact. Dat klinkt
niet alleen anders, dat is ook iets anders. Het gaat
om wat je actief wil veranderen met je project en
aan welke waarneembare veranderingen projecten uiteindelijk daadwerkelijk bijdragen. Iedere
kleine verandering is onderdeel van een groter
plaatje, kan positief of negatief zijn en is het liefst
duurzaam.
We bestudeerden de Impacttool en formuleerden
met behulp van de hulpvragen in subgroepen onze
eigen projectcase. Dit leidde tot heel verschillende
‘projecten’: vier van ons waren actief in het
beroepsonderwijs, veertien in de volwasseneneducatie en acht in het primair en voortgezet onderwijs. Voor velen was dit een totaal nieuwe manier
om naar een project te kijken, voor anderen was
het verfrissend om met deze bril op naar het subsidieaanvraagformulier te kijken. Impact, evaluatie,
disseminatie en exploitatie komen altijd pas op het
eind van de aanvraag aan bod in plaats van in de
opzet van het project - en dan heb je vaak het
gevoel dat je alles al eerder beschreven hebt.
De laatste dag oefenden we het opstellen van key
messages – wat vinden we het belangrijkste uit
ons project om met anderen te delen? Tot wie richten we ons? Hoe gebruiken we beeldmateriaal,
zoals foto’s en video’s?
De training laat zijn sporen achter: ik zie nu meer
samenhang en denk dat ik meer productieve koppelingen kan maken tussen impact, evaluatie en
verspreiding. Anderen hebben geleerd om op een
andere manier naar impact te kijken en zullen
anders te werk gaan bij het schrijven en monitoren
van projectaanvragen. Allen hebben we geleerd
dat impact niet enkel iets passiefs is, maar ook
actief handelen impliceert. Al kunnen we niet altijd
echt grootse impact maken, we kunnen er in ieder
geval op sturen.

VAN
BRAINSTORM
NAAR
IMPACT
Projecten van Erasmus+ leiden tot
indrukwekkende resultaten. Laat je inspireren!
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IN HET KORT
Verder lezen? Al het nieuws uit de projecten Erasmus+ vind je op erasmusplus.nl.

EVENT ERASMUS+ ‘HOW TO MAKE
IMPACT’ IN MEDIA PLAZA, UTRECHT.

SUCCESFACTOREN
VOOR HET
CREËREN
VAN IMPACT
Tijdens het Event Erasmus+
‘How to Make Impact’ werd met
deelnemers uit alle onderwijssectoren en de jeugdsector ingegaan op overkoepelende thema’s
voor het creëren van impact, zoals
samenwerken in Europees projectverband, doelgroepenbeleid,
regionale inbedding, versterken
van de rollen van medewerkers
en vrijwilligers, en het testen van
innovatie. De projecten ESSENCE
(Hogeschool Utrecht), VIME
(ITTA), iExpress Myself (Koninklijke
Visio), Wij(k) in Verandering! (IDEA
Utrecht) en Graafschap College
is Going Abroad (Graafschap
College) werden tijdens het event
voor het voetlicht gebracht als
good practices.
Bekijk de video’s op
erasmusplus.nl
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“Een vreemde
taal leren was
moeilijker dan
ik dacht, maar
elke dag werd
er geduldig
door mijn gastgezin met mij
gesproken langzaam begon
ik woorden te
herkennen.
Een uitwisseling?
Een aanrader!”
Zoë (15 jaar), leerlinge vwo-4 Geert
Groote College Amsterdam, ging
met Erasmus+ 2 maanden naar
een middelbare school in Italië en
is Young Erasmus+ Ambassador

Lessons
learned voor
internationalisering
in het mbo
Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training interviewde
40 bestuurders en directeuren over hun ervaringen
met de inbedding en de organisatorische infrastructuur van internationalisering in het mbo. In de publicaties Internationalisering gaat verder dan het buitenland
(2018) en Internationalisering in het mbo wordt volwassen (2019) wordt dieper ingegaan op hoe mboinstellingen de afgelopen jaren de transitie hebben
gemaakt van incidentele naar structurele aandacht
voor internationalisering.

“Taal, heimwee, leren overleven
in een vreemd land. Dat leerproces
gun je iedereen omdat dat impact
heeft op de rest van je leven.”
Linda van Steenhoven, Summa College (in bezit van de Erasmus+ VET Mobility Charter,
voor bewezen kwaliteit van internationalisering)

COMBI begeleidt
migranten bij het leren
van minderheidstalen
Dankzij het materiaal dat door het project COMBI is
ontwikkeld, krijgen docenten in de gezondheidszorg én
taaldocenten instrumenten aangereikt om migranten
een minderheidstaal te leren, wanneer dit een belangrijke eis is binnen hun beroepssector. Het project wordt
vanuit Nederland gecoördineerd door de Fryske
Akademy, in samenwerking met partnerscholen uit
Spanje, Italië, Finland en het Verenigd Koninkrijk.
Lees het inspiratieverhaal op erasmusplus.nl.

De impact
van Erasmus+
★

❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

★

“Internationale
samenwerking heeft
écht meerwaarde. Ik
vind het project
iExpress Myself een
prachtig voorbeeld van
wederzijdse impact
door sociale inclusie
van studenten met een
beperking. Zulke
projecten zijn het beste
bewijs om aan te
duiden waarom het
programma Erasmus+
zo belangrijk is voor
Europa.”
Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs,
Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (OCW)

Studenten/jongeren

Culturele verrijking
Bevordering zelfstandigheid
Persoonlijke ontwikkeling
Verbetering taalvaardigheden
Nieuwe contacten
Verbeteren en opdoen van
nieuwe competenties

Onderwijsprofessionals
en vrijwilligers

❱❱ Kennismaking met organisaties
onderwijssystemen en -vormen
in een andere cultuur
❱❱ Verbreden, delen en uitwisselen
van kennis
❱❱ Verbetering taalvaardigheden
❱❱ Frisse blik en bredere kijk op
innovatie in onderwijs

★

Organisaties en instellingen
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

★

Versterkte internationale samenwerking
Versterkt profiel van de organisatie
Culturele sensitiviteit
Reflectie op de eigen (onderwijs)praktijk
Olievlekwerking projecten Erasmus+

Jongerenwerkers

❱❱ Persoonlijke ontwikkeling
❱❱ Iets nieuws leren
❱❱ Professionele ontwikkeling

YOUTHPASS:
leren door te doen, te ervaren
en te reflecteren

Als je als Europees Vrijwilliger in het buitenland bent geweest, meegedaan hebt aan een jongerenuitwisseling of op een andere manier
als deelnemer betrokken bent bij een project via Erasmus+ Jeugd,
krijg je aan het einde van je project de Youthpass. Je omschrijft in de
Youthpass wat je hebt gedaan in je project en welke vaardigheden je
hebt ontwikkeld. Zo zie je op welke vlakken je gegroeid bent tijdens
jouw project. De Youthpass kan van pas komen bij (toekomstige)
sollicitaties, omdat werkgevers kunnen zien welke vaardigheden jij
hebt. Het is zowel een certificaat voor erkenning van niet-formele
leerervaringen, als een methode om jongeren en jongerenwerkers te
ondersteunen in hun leerproces. In 2019 is de 1.000.000ste
Youthpass uitgegeven! youthpass.eu
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IMPACT BUITENLANDBEZOEK

GRAAFSCHAP COLLEGE EN ALBEDA

Impact buitenlandbezoek: ook
voor niveau 1 en 2!
Een internationale ervaring is niet alleen weggelegd voor mbostudenten van niveau 3 en 4: op het Graafschap College in de
Achterhoek en Albeda in de regio Rijnmond gaan ook studenten
van niveau 1 en 2 naar het buitenland. Twee weken in Berlijn of
op Malta doet wonderen voor hun persoonlijke ontwikkeling,
merken docenten en coördinatoren internationalisering.
Er was die ene jongen, een student met ADHD.
Tot voor kort zou de jaarlijkse buitenlandreis van
Mijn School, een opleidingstraject van het
Graafschap College speciaal voor kwetsbare
jongeren, voor hem niet mogelijk zijn geweest.
Niet alleen omdat de reis voorheen alleen voor
studenten van niveau 3 en 4 was, maar ook omdat
hij intensieve begeleiding nodig had.
Er is slechts budget voor één begeleider per groep.
“En stel dat hij, of een andere student, op een
bepaald moment van slag raakt, dan heb je aan
één begeleider niet genoeg,” zegt docent Melinda
Seegers. En toen bleek dat Erasmus+ vanuit het
oogpunt van social inclusion een extra begeleider
kon subsidiëren. Gevolg: de student kon toch mee.

28

“Onze
visie is:
iedereen
telt mee,
het
maakt
niet uit
op welk
niveau
je een
opleiding
volgt.”

voelde hij als waardering, dat deed veel met hem.”
De impact van twee weken naar het buitenland is
op alle studenten groot, vertellen Seegers en haar
collega, team-assistent Marca Adema van Mijn
School. Ze ontwikkelen er persoonlijke competenties, zoals zelfstandigheid, zelfbewustzijn en flexibiliteit. Dat komt volgens Seegers en Adema vooral
doordat de studenten uit hun veilige omgeving zijn.
Seegers: “Alles is daar anders. De taal, het verblijf,
de cultuur. Ze moesten bijvoorbeeld in groepjes
van drie een wijk verkennen en Berlijners interviewen. De een durft dat gemakkelijker dan de ander,
maar samen doen ze het toch maar mooi. Dat
geeft zelfvertrouwen, ook als ze terug zijn in
Nederland.”

HET VOELDE ALS WAARDERING

Angela

EEN REIS NAAR ZELFSTANDIGHEID

“Van tevoren was hij al ontzettend blij dat hij mee
mocht”, vertelt Seegers, die de reis van vorig
studiejaar mede voorbereidde. “Dat had grote
invloed op zijn gedrag op school. Je zag dat hij
meer moeite deed om mee te doen in de les. Dat hij
een van de studenten was die naar Berlijn gingen,

Uittenbogaard,

Ook Roy Breinburg van het Rotterdamse Albeda
heeft die ervaring. Studenten niveau 1 en 2 van drie
opleidingen van deze school, de entree-opleiding,
het Zorgcollege (Albeda bestaat uit vijftien verschillende ‘colleges’) en de opleiding Economie en
ondernemen, gingen afgelopen jaar twee weken
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Albeda

naar Malta. Ze deden er werkervaring op die
aansluit bij hun opleiding, bijvoorbeeld in een
verzorgingstehuis, een hotel of een kledingzaak.
“In Malta waren ze aangewezen op zichzelf”,
zegt Breinburg. “Ze konden niet anders dan zelfstandig zijn, want er waren geen ouders of verzorgers in de buurt waar ze op terug konden vallen. In Nederland komen ze ’s avonds weer thuis,
hier moesten ze het twee weken met elkaar zien
te redden. Dat maakt je in korte tijd een stuk
zelfstandiger.”
“Daar komt bij dat het alleen al leerzaam is om je
met handen en voeten verstaanbaar te maken in
een ander land”, zegt Angela Uittenbogaard. Zij
is nu onderwijsleider van de opleiding
maatschappelijke zorg bij Albeda, en hield zich
tot voor kort bezig met internationalisering aan
het Zorgcollege van die school.
“Onze zorgstudenten krijgen straks in hun
werk regelmatig te maken met mensen die het
Nederlands nog niet goed machtig zijn. Ze
hebben nu zelf meegemaakt hoe het is om in
een ander land te zijn, waar je de taal maar een
klein beetje spreekt – want zo goed is het
Engels van de meeste studenten niet. Als je dat
ervaren hebt, kun je je gemakkelijker verplaatsen in een ander.”
SAMEN STERK IN EEN NETWERK

Tekst: Dorien Vrieling. Dit artikel is eerder gepubliceerd op Nuﬀic Actueel.

Net als op het Graafschap College was het op
het Albeda tot voor kort niet gebruikelijk om met
studenten van niveau 1 en 2 op buitenlandstage
te gaan. Dat idee ontstond grappig genoeg op
Malta, vertelt Uittenbogaard. “Met het internationaliseringsnetwerk, waarin alle 9 verschillende
colleges van onze school zitten, hadden we een
inspiratiereis gemaakt naar Malta. Daar besloten
we dat het tijd was om ook niveau 1 en 2 een
buitenlandervaring te bieden.”
Het had wat voeten in de aarde om de reis te
realiseren, zegt Uittenbogaard, omdat er
voldoende begeleiders mee moesten kunnen.
“Voor een afzonderlijk college is dat
onbetaalbaar, maar doordat we samen onze
krachten bundelden kon het. We vulden de
subsidie van Erasmus+ gezamenlijk aan.”

Je kunt er als school eigenlijk niet omheen om
ook deze studenten de kans te bieden, zegt
Uittenbogaard. “Je hoort vaak dat studenten
vanuit de middelbare school de ervaring hebben
dat alle leuke reizen er alleen voor de havo- en
vwo-leerlingen waren. En dan komen ze naar het
mbo en gebeurt hetzelfde: ze vissen achter het
net, want alleen niveau 3 en 4 gaan op reis. Onze
visie is: iedereen telt mee, het maakt niet uit op
welk niveau je een opleiding volgt. Dat moeten
we dus niet alleen zéggen, maar ook in daden
omzetten.”
Daar is Mieke Veenink, coördinator internationalisering van het Graafschap College, het
mee eens. “We zijn als school verplicht om
inclusief te denken. Dat betekent dat we zorgen
dat internationalisering er net zo goed is voor
niveau 1 en 2. We zijn al bezig met het organiseren van een reis voor een ‘nieuwe’ opleiding: volgend jaar gaat ook niveau 2 van
Ondersteunende secretariële beroepen naar het
buitenland. De reis met Mijn School heeft laten
zien dat er ook met deze groep veel mogelijk is.”
GOED VOORBEREID

Een goede voorbereiding is belangrijk – met
iedere groep studenten, en zeker met studenten
van niveau 1 en 2, is op beide scholen de
ervaring. Op het Graafschap College werden in
groepsverband verschillende mogelijke situaties
besproken. “Als groep bedachten we wat er zou
kunnen gebeuren tijdens de reis, en hoe we
daarmee om konden gaan. Er zijn bijvoorbeeld
aardig wat jongeren die regelmatig blowen. Dus
was een van de kwesties: in Berlijn kun je niet
blowen, want je bent als professional aan het
werk. Hoe ga je daar dan mee om? Daar
ontstond de groep al, de studenten gingen met
elkaar meedenken.”
Beide scholen gaan komend jaar weer met een
groep studenten op buitenlandstage. Het zal ook
deze studenten veranderen, daar zijn ze op het
Graafschap College en het Albeda van
overtuigd. Of zoals Breinburg het zegt: “De
impact op studenten is ongelofelijk.”
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Van projectidee
naar projectimpact
PROJECTIDEE

1

Stuur op het bereiken van impact
Aan welke (grotere) ontwikkeling of
verandering voor je doelgroep wil je
bijdragen? Denk daarbij aan verandering op
verschillende niveaus: studenten/leerlingen,
docentniveau, organisatieniveau en ook buiten
de organisatie. Het NA Erasmus+ heeft een
Impacttool ontwikkeld die helpt om de impact
van projecten op voorhand scherp te krijgen.
Ga naar impacttool.nl.

2

Creëer draagvlak Zorg ervoor dat
het projectidee aansluit bij het
internationaliseringsbeleid van je
eigen instelling of organisatie en die van de
projectpartners.

3

Ga op zoek naar geschikte
projectpartners Geschikte
projectpartners (in een bepaald land of
met betrekking tot een bepaald thema) vind je
bijvoorbeeld via het Erasmus+ Project Results
Platform, de School Education Gateway,
eTwinning of LinkedIn - maar ook door
internationale conferenties, trainingen of
contactseminars te bezoeken. Deze vind je in
de agenda op erasmusplus.nl.

Waar moet je aan denken
als je een project Erasmus+
goed wilt uitvoeren? Lees
hier alvast enkele tips voor
het proces van aanvragen,
uitvoeren en het verspreiden
van projectresultaten van een
Strategisch partnerschap
(Key Action 2)!

PROJECTOPZET

4
5

Ontvang advies op maat Het NA Erasmus+
staat altijd voor je klaar! Vraag een advies
gesprek aan, of stem je projectaanvraag per
e-mail, telefoon of Skype af met het NA Erasmus+.
Bezoek informatiebijeenkomsten van
het NA Erasmus+ Onderwijs & Training
Alle voorwaarden, mogelijkheden, regelgeving
en tips voor de projectopzet komen tijdens informatiebijeenkomsten voorbij. Bekijk de agenda op
erasmusplus.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief van
Erasmus+.

6

Schrijf je in voor het Spreekuur bij het NA
Erasmus+ Jeugd Kom je ergens niet uit of
heb je een vraag voor Erasmus+ Jeugd? Vraag
feedback aan of schrijf je in voor het Spreekuur, dat
bijna maandelijks plaatsvindt op het kantoor in Utrecht.
Dit is helemaal gratis, maar meld je vooraf wel even aan!

7

Maak goede samenwerkingsafspraken
met je projectpartners Verdeel alle
projecttaken tussen je eigen instelling of
organisatie en de partnerinstellingen/organisaties:
stem doelen, rollen, expertise en taken in overleg met
elkaar af. Kijk of je een voorbereidend planningsbezoek
kunt opnemen in je aanvraag.
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PROJECT
UITVOERING

9
PROJECT
AANVRAAG
INDIENEN

8

Wacht niet tot het
laatste moment met je
aanvraag indienen!
Het indienen van je project
aanvraag doe je online via een
webformulier. Wacht hier niet
mee tot de laatste dag - de tijden
van de deadlines zijn strikt!

Handige tools en
instrumenten voor je
project Op de website van
Erasmus+ vind je allerlei handige
tools voor je projectuitvoering, zoals
de Mobility Tool+, de Impacttool en
de Kwaliteit- en Impactscan (voor
mbo-instellingen). Ook vind je hier
meer informatie over de Bolognatools (waaronder de Erasmus Charter
for Higher Education (ECHE))
voor hogeronderwijsinstellingen.

PROJECT
RESULTAAT

10

Gebruik de
promotietoolbox!
Het programma
Erasmus+ hecht veel waarde aan het
delen van goede projectresultaten.
Niet alleen jij, maar ook anderen
kunnen hier veel van leren. Maak
gebruik van de promotietoolbox om
binnen en buiten je organisatie te
laten zien wat je met je project
Erasmus+ hebt bereikt!
Ga naar erasmusplus.nl/
verspreiding-van-resultaten.

PROJECT
IMPACT
Meer tips voor het aanvragen, uitvoeren en promoten van je project Erasmus+
vind je in de roadmaps Erasmus+ (voor alle onderwijssectoren).
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IMPACT+

DE IMPACT
van internationale
jongerenprojecten
Welke impact hebben internationale
jongerenprojecten op de deelnemende
jongeren en hun omgeving? En hoe meet je
deze impact? The Youth Company
ontwikkelde met zes andere Europese
jongerenorganisaties ImpACT+, een
onderzoek door, met en over jongeren.
Projectmanager van ImpACT+, Boglárka Szalama,
vertelt: “We kregen vaak positieve feedback van
jongeren die participeren in onze projecten, maar we
konden de effecten nooit aantonen. Hierdoor was
het een aanname dat wat we deden goed was, maar
hadden we geen wetenschappelijk bewijs. Andere
jongerenorganisaties in Europa kampten met
soortgelijke problemen, dus besloten we de handen
ineen te slaan en samen ImpACT+ te starten.”
EEN TEAM VOL MET JONGEREN

Boglárka: “Het onderzoeksteam van ImpACT+
bestaat uit jongeren en jongerenwerkers uit
Nederland, Roemenië, Spanje, Portugal, Litouwen
en Ierland. Ze worden bijgestaan door twee
trainers: één expert op het gebied van niet-formeel
leren en één onderzoeker van Hogeschool Saxion.
Het unieke aan dit project is dat er vrij zelden
onderzoek wordt gedaan door en naar jongeren.
Meestal zijn het senior onderzoekers die een
dergelijk onderzoek doen. Door jongeren zelf het
onderzoek te laten vormgeven en uit te laten
voeren blijft het authentiek.”
De geïnterviewden zijn jongeren die tussen 2015
en 2017 mee hebben gedaan aan één van de zes
verschillende internationale projecten die voor dit
onderzoek geselecteerd zijn. Deze projecten zijn
allemaal verschillend, maar maatschappelijk van
aard. Een voorbeeld hiervan is het project Human
Rights, waarbij jongeren zich richten op mensenrechten en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee
bezig kunnen zijn. Alle zes projecten hebben subsidie gekregen van Erasmus+ Jeugd en maken
gebruik van niet-formele leermethodes.
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“Het
unieke
aan dit
project is
dat er vrij
zelden
onderzoek
wordt
gedaan
door en
naar
jongeren.”
Boglárka Szalama

KUNST INZETTEN TIJDENS HET ONDERZOEK

Boglárka: “De jongeren, trainers en jongerenwerkers voeren het onderzoek van begin tot einde in
samenspraak uit. Dit zorgt voor veel betrokkenheid
van de jongeren, zowel bij het onderzoek als de
resultaten. De onderzoeksmethoden werden ook
samen bepaald. De respondenten creëerden
onder andere een kunstwerk om hun verhaal te
vertellen, van een collage tot een muziekstuk.
Hiermee reflecteerden ze op wat ze geleerd hebben gedurende het project. De vraag was dan ook:
creëer een kunstwerk wat laat zien in hoeverre
jouw deelname aan een project binnen Erasmus+
Jeugd effect heeft gehad op jou en jouw
omgeving.”
TWAALF ADVIEZEN

ImpACT+ bestaat niet alleen uit het onderzoek,
maar ook uit twee andere delen: het filteren van
best practices en een on- en offline expositie, waarbij het onderzoek en de resultaten gepresenteerd
werden aan stakeholders, beleidsmakers en andere betrokkenen. Het onderzoeksteam kwam uit op
twaalf aanbevelingen, waaronder het creëren van
een safe space voor de deelnemers, het belang van
jongerenwerkers als begeleiders van het leerproces en het focussen op reflectie. Boglárka: “We zijn
net klaar met het opstellen van de aanbevelingen
en het documenteren ervan. We proberen om de
resultaten over te brengen aan alle organisaties
met wie wij werken, om zo de impact van projecten
binnen Erasmus+ Jeugd te blijven vergroten.”
EEN NETWERK IN DE TOEKOMST

In de toekomst hoopt Boglárka dat alle organisaties die betrokken zijn geweest bij ImpACT+ hun
bevindingen blijven delen met andere organisaties
die projecten (willen) doen binnen Erasmus+
Jeugd: “We hopen een Europees netwerk op te
zetten om aanbevelingen te blijven delen, waarmee we de kwaliteit van de projecten nóg hoger
kunnen maken.”

Benieuwd naar alle aanbevelingen en hoe jij ze kan toepassen bij een
jongerenproject? Op de website van ImpACT+ vind je alle informatie.
www.theyouthcompany.nl

STORIES THAT MOVE

Docenten en
jongeren
aansporen tot
empathie en actie
e+ 2020
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De online toolbox tegen discriminatie Stories that Move
motiveert Europese jongeren om na te denken over
diversiteit en discriminatie en om in actie te komen.
De toolbox werd in juni 2018 gelanceerd. Hoe kijkt
internationaal projectleider Karen Polak (Anne Frank
Stichting) terug op het eerste jaar van Stories that Move?
De online toolbox Stories that Move laat door
middel van blended-learning technieken Europese
jongeren nadenken over stereotypen, vooroordelen en discriminatie, en motiveert docenten en
leerlingen om zelf in actie te komen tegen
discriminatie.
Op 28 juni 2018 werd Stories that Move officieel
gelanceerd in Berlijn door Juliane Seifert, staatssecretaris bij het Duitse ministerie voor Gezin,
Senioren, Vrouwen en Jeugd. Seifert sprak tijdens de
lancering: “Stories that Move motiveert niet alleen
jongeren die geraakt worden door discriminatie, het
biedt ook de mogelijkheid om te voorkomen dat zij
anderen discrimineren – door diversiteit te promoten
als een kracht van de samenleving.”
Het Strategisch partnerschap (met partners
uit Duitsland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk,
Polen en Slowakije) ontving het eerste loopjaar al
veel erkenning: de toolbox won de prestigieuze
Comenius EduMedia Medaille voor excellent lesmateriaal in juni 2018. Stories that Move stond in
november 2018 centraal op een lerarenconferentie
in het kader van ‘70 jaar Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens’, en werd hierbij gepresenteerd op het hoofdkantoor van de Verenigde
Naties in New York.
EEN JAAR LATER

Internationaal projectcoördinator Karen Polak
(Anne Frank Stichting) vertelt een jaar na de lancering: “Inmiddels maken al meer dan 4000 docenten uit heel Europa actief gebruik van Stories that
Move. Het materiaal is in zeven talen beschikbaar
en gratis verkrijgbaar voor docenten uit alle
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“Stories
that
Move
promoot
diversiteit als
een
kracht
van de
samenleving.”
Karen Polak

onderwijssectoren. Een van de verrassingen van
het afgelopen jaar is bovendien de diversiteit van
de gebruikers: in Spanje wordt de toolbox bijvoorbeeld voor Engelse taalbevordering ingezet.
En bij een jongerenconferentie in Zwitserland
gingen tachtig studenten tegelijkertijd offline met
het materiaal aan de slag!” Het projectteam ging
het afgelopen jaar ook op zoek naar nieuwe allianties. In 2019 ging Polak bijvoorbeeld naar San
Francisco om de toolbox te introduceren bij het
Internationaal Baccalaureaat-programma, en in
Nederland werkt zij samen met antidiscriminatiebureaus om de toolbox verder te verspreiden.
JONGEREN IN ACTIE

Dat de toolbox jongeren écht bereikt en tot actie
beweegt, blijkt ook uit de verhalen van de jongeren
die zelf aan de toolbox hebben meegewerkt.
Een aantal van deze jongeren heeft zich bij hun
loopbaankeuze laten inspireren door het project.
Natalia Macioszek uit Polen loopt dit jaar bijvoorbeeld in het kader van Erasmus+ stage bij de
Anne Frank Stichting in Nederland, en Mateusz
Trojanski uit Polen, sinds 2013 als jongerenadviseur verbonden aan het project, is nu
verantwoordelijk voor de implementatie.
“In de zomer van 2019 werden we verrast,” vertelt
Polak, “met de interesse van de Duitse televisieomroep ZDF, die voor het populaire jongerenprogramma Die Jungs-WG een maand in
Amsterdam was. De vijf Duitse jongeren die
centraal staan in deze serie uitzendingen gingen
aan de slag met het thema tolerantie, naar aanleiding van het materiaal op onze website. Het
programma wordt begin 2020 uitgezonden.”

‘ Tijdens zo’n studiedag is er echt de
tijd om de tool te leren kennen en
thuis te raken in de methodiek.’
NIEUWE VIDEO’S VOOR HET MBO

De toolbox wordt bij docenten onder de aandacht
gebracht door het organiseren van studiedagen en
workshops. In het afgelopen jaar zijn er meer dan
zestig seminars en workshops over de toolbox
gegeven in heel Europa. Bij een workshop op de
Internationale School van Amsterdam vertelden
leerlingen over hun ervaringen in het werken met
het materiaal. Ook gaven zij zelf een workshop
voor ouders op hun eigen onderwijsinstelling.
Het contact met docenten tijdens en na de
workshops geeft het internationale projectteam
belangrijke inzichten in hoe de toolbox precies
wordt gebruikt, en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn.
Polak licht toe: “Onze educatieve methode is met
name ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs,
maar wij kregen ook veel positieve reacties uit
bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs in
Nederland. Mbo-docenten vonden het jammer
dat er geen ervaringen uit de werksfeer werden
gedeeld, voor een iets oudere doelgroep.” Er zijn
zodoende dit jaar een aantal nieuwe video’s
toegevoegd, waarin Nederlandse mbo-studenten
vertellen hoe zij tegen vooroordelen aanliepen
bij het zoeken naar of tijdens een stage.

4000

docenten
uit heel
Europa
maken
inmiddels
actief
gebruik
van Stories
that Move.

SEMINARS EN WEBINARS

Wat zijn de plannen voor het komende jaar? Er
zullen sowieso weer veel workshops bij de toolbox
worden gegeven. Polak: “Om docenten écht te
bereiken, moet je het materiaal laten zien! We
geven geregeld seminars in samenwerking met
verschillende organisaties, door het hele land.
Najaar 2019 hadden we bijvoorbeeld voor de derde
keer een studiedag samen met Discriminatie
Bureau Kennemerland, maar ook een studiedag in
Maastricht met de educatieve afdeling van het
filmhuis, Lumière LAB. Tijdens zo’n studiedag is er
echt de tijd om de tool te leren kennen en thuis te
raken in de methodiek. Als laatste onderdeel van
de training bereiden docenten hun eerste les met
de toolbox voor, waardoor zij meteen na de
workshop aan de slag kunnen in de klas. We geven
ook geregeld workshops voor een sectie of een
groep mentoren op een school. Het is vooral mooi
te zien dat er nu scholen zijn die de toolbox
gebruiken voor een leerlijn over meerdere jaren.”
Een reeks eTwinning webinars, in alle talen van
het project, heeft ook veel docenten kennis laten
maken met Stories that Move. Polak vult aan:
“Wij ontmoeten veel enthousiasme om binnen
eTwinning-projecten met de toolbox aan de gang
te gaan.”
MEER WETEN?
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seminars en
workshops
zijn er
inmiddels
over de
toolbox
gegeven in en
heel Europa

Alle informatie over studiedagen en workshops
voor docenten is te vinden op de website van
Stories that Move. storiesthatmove.org

VERSPREID DE VERHALEN VAN STORIES
THAT MOVE OOK OP JOUW SCHOOL!

Een set van zes posters van Stories that Move
kan zonder kosten besteld worden bij
info@storiesthatmove.org o.v.v. naam docent
postadres van de school.

e+ 2020

35

Nieuw programma
Erasmus+ 2021-2027
Hoe beoogt het
programma
Erasmus+ zich door
te ontwikkelen
in 2021-2027?
★ Vergroting van het aantal deelnemers
(van 4 naar 12 miljoen)
★ Mensen uit alle lagen van de bevolking
bereiken
★ Sterkere betrekkingen met de rest van
de wereld (door een combinatie van
fysieke en virtuele mobiliteit)
★ Focus op bevordering van toekomstgerichte vakgebieden
★ Bevordering Europese identiteit door
middel van een buitenlandervaring
★ Jongeren in hun kracht zetten

❱❱ Realisatie van de Europese
onderwijsruimte in 2025
❱❱ European Green Deal:
EU klimaatneutraal in 2050
❱❱ Engage, connect, empower
nieuwe Jongerenstrategie 2019-2027
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Voorgesteld
totaalbudget
voor de
periode
2021-2027:

€30
miljard
Beoogd
totaal aantal
deelnemers
Erasmus+:

12

miljoen

Lancering
nieuwe
programma:
najaar 2020

Nieuw:

leerlingenmobiliteit
voortaan in
Key Action 1

In 2019 nieuw gelanceerde pilots rond
European Universities en Centres of
Vocational Excellence kennen in 2020
een tweede pilotfase, als voorbereiding
op definitieve lancering onder het
nieuwe programma vanaf 2021.

nieuwe Erasmus Mundus
Joint Master Degree
Programmes vanaf 2020

Focus op digitale inclusie:
steeds meer communicatie en dienst
verlening wordt digitaal aangeboden.
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OP WEG
NAAR
2027
Het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 staat voor de deur.
Wat zijn de belangrijkste elementen?
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DUBBELINTERVIEW

DUBBELINTERVIEW

Op weg
naar 2027
De voorbereidingen van het nieuwe subsidieprogramma Erasmus+
2021-2027 zijn in volle gang. Hoe kijken Lem van Eupen (directeur
NA Erasmus+ Onderwijs & Training) en Jojanneke de Waal (hoofd
NA Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps) terug op het
huidige programma Erasmus+? En welke speerpunten van de EU
zullen het toekomstige programma gaan bepalen?
Met de Call 2020 gaan we het laatste jaar van
het huidige programma Erasmus+ in. Welke
ontwikkelingen vallen op als je op de periode
vanaf 2014 terugkijkt?
LEM: Het thema ‘impact’ is de laatste jaren steeds
centraler komen te staan in het programma
Erasmus+, en in de aanpak van ons als Nationale
Agentschappen in Nederland. Als je naar het
buitenland gaat om een stage te volgen, te
studeren, een jongerenuitwisseling te doen of om
les te geven, dan is dat geen losstaande activiteit.
Aan alle projecten Erasmus+ stellen we dan ook de
vraag: aan welke fundamentele verandering draag
je bij, op individueel, organisatie- en
maatschappelijk niveau? In het nieuwe programma
Erasmus+, dat op 1 januari 2021 van start gaat, zal
hier nog meer de nadruk op komen te liggen.
JOJANNEKE: Daarnaast is het budget door de
jaren heen flink toegenomen, waardoor nog meer
jongeren en jongerenwerkers de kans hebben
gekregen om aan het programma deel te nemen.
Ik vind het geweldig om te zien dat we door de
jaren heen steeds meer organisaties hebben
kunnen betrekken die jongeren ondersteunen, in
het bijzonder de jongeren die misschien zelf niet
die stap voor een buitenlandervaring ondernomen
zouden hebben. Ik ben net als Lem trots op de
impact, de life changing experience die het
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“Aan alle
projecten
Erasmus+
stellen we
dan ook
de vraag:
aan welke
fundamentele
verandering draag
je bij?”
Lem van Eupen

programma heeft op jongeren, of ze nu deelnemen
aan een jongerenuitwisseling, een dialoog met
beleidsmakers of Europees Vrijwilligerswerk.
Wat waren volgens jullie de hoogtepunten van
het huidige programma?
LEM: Bij de start van het programma in 1987 gingen
ongeveer 3.000 studenten uit de EU op uitwisseling.
In mei 2019 is de mijlpaal van maar liefst 10 miljoen
deelnemers Erasmus+ bereikt, en inmiddels maken
jaarlijks zo’n 900.000 deelnemers uit 33 landen
gebruik van de subsidiemogelijkheden van
Erasmus+ om naar het buitenland te gaan.
JOJANNEKE: In 2017 viel ik binnen in het jaar van
‘30 jaar Erasmus+’, met een aantal mooie
evenementen waarin we de ervaringen van zowel
organisaties als jongeren centraal hebben kunnen
zetten. Het jaar daarop stond in het teken van de
lancering van het European Solidarity Corps als
zelfstandig programma. Een echt hoogtepunt van
2018 is natuurlijk ook het vaststellen van de nieuwe
EU Jongerenstrategie 2019-2027, met een
duidelijke link naar het nieuwe programma
Erasmus+. In 2019 is bovendien de 1.000.000ste
Youthpass uitgegeven. Een van de uitkomsten uit
het RAY-onderzoek is dat jongeren verwachten de
Youthpass in te zetten in het vinden van een
vervolgopleiding of werk.

De onderwijssectoren en het werkveld van
jongeren zijn voortdurend in beweging. Welke
ontwikkelingen vallen op, en wat heeft dit voor
gevolgen voor het nieuwe programma 2021-2027?
LEM: Dan kan ik natuurlijk niet om de voortgaande
digitalisering heen, die tot ingrijpende veranderingen
in onderwijs en arbeidsmarkt leidt. Digitalisering is
dan ook onze nieuwe nationale prioriteit, naast inclusie en professionalisering. Veel onderwijsinstellingen
besteden daar in hun projecten al aandacht aan,
maar ik hoop dat we in de komende jaren het programma Erasmus+ nog veel meer kunnen inzetten
om op dit gebied van elkaar te leren in Europa.
JOJANNEKE: We leven in een maatschappij
waar van iedereen steeds meer wordt verwacht
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar
eigen leven en omgeving. Dit geldt ook voor
jongeren. Mooi daaraan is dat er steeds meer
ruimte komt voor ontwikkeling en participatie van
jongeren: je ziet ook dat het nieuwe programma
daar opnieuw stevig op inzet.

Nieuw
programma
Erasmus+
2021-2027

Wat zijn belangrijke doelen voor de periode
2021-2027?
JOJANNEKE: Er zal in het nieuwe programma een
duidelijke link naar de nieuwe EU Jongerenstrategie en de doelstellingen ‘engage, connect,
empower’ zijn: persoonlijke ontwikkeling, actief
burgerschap en het versterken van de kwaliteit
van het jeugd- en jongerenwerk blijven in brede
zin centraal staan. Zoals het er nu uit ziet komt
er daarnaast een nog belangrijkere rol voor
jongerenparticipatie en inclusie. Daarbij zien we
ook dat de Europese Commissie in de nieuwe EU
Jongerenstrategie informeel en niet-formeel leren
de komende jaren nog meer wil erkennen. Dit staat
dan ook niet voor niks hoog bij ons op de agenda!
LEM: Het programma Erasmus+ draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en
competenties van individuele deelnemers én aan
kwaliteitsverhoging bij deelnemende organisaties.
Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten: nog lang
niet iedereen voor wie Erasmus+ bedoeld is weet
de weg te vinden naar het programma. Dat is onze
opdracht voor de komende jaren: de mensen en
organisaties bereiken die nu nog niet deelnemen
aan het programma, maar er wel heel veel profijt
van zouden kunnen hebben.

Het programma Erasmus+ beoogt zich in 2021-2027 door te ontwikkelen, door:
Het aantal deelnemers te
vergroten: tot de deelnemers
behoren scholieren, studenten
en medewerkers uit alle
onderwijssectoren, en jongeren en jongerenwerkers uit
de jeugdsector.
Mensen uit alle lagen van de
bevolking te bereiken: door
gemakkelijker toegang voor
kleinere en lokale organisaties
zal het nieuwe programma
Erasmus+ het voor meer mensen eenvoudiger maken deel
te nemen.
Sterkere betrekkingen met
de rest van de wereld: ook de
mobiliteit en samenwerking

met derde landen zullen
worden gestimuleerd door
een combinatie van fysieke
en virtuele mobiliteit.
Te focussen op bevordering
van toekomstgerichte vakgebieden: het versterkte programma zal meer aandacht besteden
aan vakgebieden als hernieuwbare energie, klimaatverandering, milieutechnologie, kunstmatige intelligentie of design.
Een Europese identiteit te
bevorderen door middel van
een buitenlandervaring: jongeren de kans geven om het
cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken.

Jongeren in hun kracht te
zetten: niet alleen op school,
maar ook daarbuiten. Het
nieuwe programma bevat een
duidelijke link naar de nieuwe
EU Jongerenstrategie en de
doelstellingen ‘engage,
connect, empower’, door
nog meer impuls aan actief
burgerschap onder jongeren
te geven (engage); jongeren
vanuit heel Europa (en daarbuiten) met elkaar in contact
te brengen (connect); en te
werken aan het versterken
van de capaciteiten van
jeugd- en jongerenwerkers
in brede zin (empower).

LEM VAN
EUPEN
Directeur Nationaal
Agentschap
Erasmus+
Onderwijs &
Training
JOJANNEKE
DE WAAL
Hoofd Nationaal
Agentschap
Erasmus+ Jeugd en
European Solidarity
Corps

“Ik vind het
geweldig
om te zien
dat we door
de jaren
heen steeds
meer
organisaties
hebben
kunnen
betrekken
die jongeren
ondersteunen.”
Jojanneke de Waal
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EUROPESE NETWERKEN EN PLATFORMS

Erasmus+ is een
van de meest
succesvolle
programma’s van
de Europese Unie.
Ben je benieuwd welke initiatieven er
nog meer zijn? Bekijk deze Europese
netwerken en platforms ook eens!
EQAVET
BECOMING A PART OF EUROPE
In het Strategisch partnerschap ‘Becoming
a Part of Europe’ zijn acht Nationale
Agentschappen Erasmus+ Jeugd actief.
Samen met partners onderzoeken zij hoe
jongerenwerk kan bijdragen aan de integratie van nieuwe migranten,
waaronder vluchtelingen en asielzoekers. De uitkomsten zijn
bijvoorbeeld verwerkt in niet-formele leermethodes en een training
voor trainers, waarmee alle kennis in eigen land verder in praktijk kan
worden gebracht. bpe-project.eu

EQAVET is het Europese referentiekader voor kwaliteitsborging in het mbo.
Het referentiekader is gebaseerd op de
Plan-Do-Check-Act-cyclus en bevat
indicatoren en descriptoren op nationaal en instellingsniveau. eqavet.nl

ETWINNING
ERASMUS STUDENT NETWORK
ESN is een internationale studentenorganisatie zonder winstoogmerk. De missie
van ESN is om internationale studenten te
vertegenwoordigen en zo mogelijkheden te bieden voor begrip voor
andere culturen en zelfontplooiing volgens het principe van Students
Helping Students. esn.org

eTwinning is een online community
waar leraren en leerlingen gratis en
veilig internationaal kunnen
samenwerken. eTwinning stimuleert
21e-eeuwse vaardigheden van zowel
leraren als leerlingen en maakt het
uitvoeren van verplichte lesstof
inspirerend. etwinning.net

EPALE

Nederland
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EPALE is een online community voor professionals en vrijwilligers die werken met lerende volwassenen. Het
platform biedt informatie over de laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid en onderzoek, zowel binnen
Nederland als over de grenzen heen. epale.ec.europa.eu

EUROPEAN
SOLIDARITY CORPS
Het European Solidarity Corps
is een Europees subsidieprogramma van de Europese Unie
voor jongeren en maatschappelijke organisaties die de wereld
een beetje mooier willen maken.
Het brengt jongeren bij elkaar
om een meer inclusieve samenleving op te bouwen en maatschappelijke problemen aan te
pakken. Dat gebeurt met subsidie voor Europese Vrijwilligersprojecten, Werkervaringsplekken en Banen en lokale
Solidariteitsprojecten. Ook biedt
het programma mogelijkheden
voor ontwikkeling en training
van subsidieaanvragers.
Hiermee draagt het programma
bij aan de doelstellingen van
de Europese Jeugdstrategie.
europeansolidaritycorps.nl

SALTO-YOUTH
RESOURCE
CENTRES
SALTO-Youth biedt
informatie en hulpmiddelen op het gebied
van jongerenwerk,
opleiding en netwerken, begeleiding van
projecten Erasmus+,
en een platform om
projectpartners binnen
Erasmus+ te vinden.
salto-youth.net

GO EUROPE
(EURODESK NEDERLAND)
Eurodesk is het Europese informatienetwerk voor jongeren met onafhankelijke
informatie over uitwisselingen,
vrijwilligerswerk en (vakantie)werk,
studeren, stage lopen, taalcursussen,
wonen en reizen in Europa. Ook met
vragen over jouw buitenlandervaring
kun je bij hen terecht. go-europe.nl

NLQF
Het Europees kwalificatieraamwerk maakt
acht niveaus van alle kwalificaties, van
basiseducatie tot universitevtit, met elkaar
vergelijkbaar en zorgt voor transparantie
in de opleidings- en trainingsmarkt. Het
beschrijft per niveau de bijbehorende
kennis en vaardigheden en de mate van
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
nlqf.nl

EUROPEAN
YOUTH PORTAL
Op de European Youth Portal
kun je meer lezen over de mogelijkheden die Europa jongeren
biedt. Je vindt hier verrassende
nieuwsberichten, leuke wedstrijden en interessante artikelen online over alles wat jongeren in Europa bezighoudt.
europa.eu/youth

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
Het Europese online platform voor onderwijs, in
23 Europese talen. School Education Gateway
biedt één enkel toegangspunt voor leerkrachten,
schoolleiders, beleidsmakers, experts en andere
professionals op het gebied van onderwijs.
schooleducationgateway.eu

EUROPE GOES LOCAL
Europe Goes Local is een meerjarig partnerschap tussen 22 Agentschappen van
Erasmus+ Jeugd, gericht op samenwerking rondom de kwaliteit van het jongerenwerk.
Binnen dit partnerschap zijn zo’n 200 jongerenwerkers, beleidsambtenaren, onderzoekers
en vertegenwoordigers van Europese organisaties (o.a.Intercity Youthnet, European Youth
Forum en POYWE) meerdere keren samengekomen om van elkaar te leren.
europegoeslocal.eu
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IN HET KORT
Verder lezen? Al het nieuws uit de projecten Erasmus+ vind je op erasmusplus.nl.

BREAKING BARRIERS THROUGH FOOTBALL

Vijfentwintig
jongeren, vier landen
en één gezamenlijke
passie: voetbal!
In het project Breaking Barriers Through Football
organiseert het European Football for Development
Network (EFDN) uitwisselingen met internationale
voetbalclubs, om zo de kansen van jongeren uit
achterstandssituaties te verbeteren. De jongeren
krijgen tijdens een uitwisseling de kans hun
leiderschap en presentatie- en communicatievaardigheden te trainen en leren samen te werken
met jongeren met verschillende achtergronden.
Sociale doelen
EFDN ondersteunt voetbalclubs bij hun sociaalmaatschappelijke projecten. Hubert Rovers, CEO
van EFDN, licht toe: “Wij hebben een netwerk van
67 betaalde voetbalclubs uit 27 landen. Veel van
onze leden hebben sociale programma’s met jongeren die school dreigen te verlaten of die met
werkloosheid kampen. Om ze extra te motiveren
zijn we de jongerenuitwisselingen gestart: de jongeren die zich goed inzetten mogen mee op uitwisseling. Dit zijn vaak jongeren die zelf nooit de kans
krijgen om naar het buitenland reizen of überhaupt
nooit een vliegtuig van binnen hebben gezien.”
Lees het inspiratieverhaal op erasmusplus.nl.

“Wij
hebben
een
netwerk
van

67
betaalde

voetbalclubs uit

27
landen

Om jongeren
extra
te motiveren,
zijn we
uitwisselingen
gestart.”
Hubert Rovers,
CEO van EFDN

Onderzoek naar
de
opbrengst van
DE OPBRENGSTEN
VAN
internationale
INTERNATIONALE MOBILITEIT
stafmobiliteit
LITERATUURONDERZOEK

VOOR DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN ONDERWIJSMEDEWERKERS

Wat weten we van de opbrengsten van internatioOpbrengsten van professionalisering
nale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling
taalvaardi
van onderwijsmedewerkers? Het Kohnstamm
Instituut
voerde in 2019 een literatuuronderzoek
uit
kennis van buitenlandse
onderwijssyste
arbeidstevredenheid
in opdracht van
het NA Erasmus+
Onderwijs &
vakspecifieke
vaardigheden
Training: de ontwikkeling van interculturele comcarrièremogelijkhede
petenties bij onderwijsmedewerkers scoort
het
leermethoden
nieuwe va
cultureel
sociaal
hoogst, naast het opdoen van nieuwe professionecompetenties
le competenties (bijvoorbeeld in aanraking komen
metImpact
nieuwe leermethodes).
Citaat

cultureel bewustzijn

goede voorbeelden

uitdrukkingskr

Samenwerking
wisselend

Interculturele
ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

hoog tot zeer hoog

hoog

Impact
Persoonlijke
ontwikkeling

Eigen
onderwijsinstelling

matig tot zeer hoog

hoog

“Het verblijf in ee
cultuur, het zien
met leerlingen w
kan voor inzicht
de uitvoeringspr
beïnvloedt. Het z
reflectie op het e
neren. Daarnaast
leiden tot meer b
studenten die na
land gaan, doord
zelf heeft ervaren
in een nieuwe, an
te moeten functi

Bron: Beekhoven, Sandr

Jan Maarse (2018). De im
Sardes, Utrecht.
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SPORT

Tips van bestuurders voor
bestuurders voor 2021-2027

❱❱ Neem internationalisering op in je strategie
en kwaliteitsagenda en vertaal dit
vervolgens door naar sectorplannen,
teamplannen en persoonlijke
ontwikkelplannen.
❱❱ Voer een macro-analyse uit: wat heeft de
school en de omgeving nodig?
❱❱ Integreer verschillende thema’s, zoals
begeleiden van studenten,
professionalisering van docenten en
internationalisering.
❱❱ Focus op kwaliteit en kennisoverdracht bij
internationaliseringsactiviteiten voor
medewerkers.
❱❱ Focus op structurele internationaliseringsactiviteiten voor studenten.
❱❱ Bepaal vooraf de gewenste impact en
ontwerp activiteiten die daarbij passen.
❱❱ De vakinhoudelijke kennis van studenten is
vaak goed, maar geldt dit ook voor vreemde talen en netwerkvaardigheden? Neem
dit op in de curricula.
❱❱ Gebruik één visie en aanpak voor alle
internationaliseringsactiviteiten, van stages
tot internationalisering@home.
❱❱ Is de drempel om op stage te gaan hoog?
Organiseer kortdurende groepsgewijze
uitwisselingen.

TIPS EN (HAT)TRICKS
Sport is een belangrijke manier om mensen en culturen samen te
brengen. Toch heeft ook de Europese sportsector te kampen met
intolerantie, discriminatie en matchfixing. Wist je dat je bij Erasmus+
subsidie kunt aanvragen voor een sportactiviteit die de integriteit van
sport versterkt? Subsidies zijn bijvoorbeeld mogelijk voor Europese
samenwerking, projecten die bijdragen aan de de European Week of
Sport (EWoS) en non-profit sportevenementen.

HVO-Querido in
actie tegen
eenzaamheid

Wist je dat meer dan 46% van de Amsterdammers zich wel eens eenzaam voelt? Tijdens de Week van de eenzaamheid en de Erasmus
Days 2019 heeft zorgorganisatie HVO-Querido verschillende acties
uitgezet op straat, bij organisaties, op het
ministerie en bij het NA Erasmus+
Onderwijs & Training in Den Bosch. Zij
vroegen daarmee aandacht voor het
thema eenzaamheid. Vanuit
Nederland neemt HVOQuerido deel aan het project Restoring dreams to
tackle loneliness.
Lees het
inspiratieverhaal op
erasmusplus.nl.

Dankwoord Wij willen alle deelnemers aan het huidige programma Erasmus+ 2014-2020 hartelijk danken voor hun grote inzet.
In het bijzonder danken wij Mona Al Aboody, Wouter Büthker, Marcelis Boereboom (OCW), Erik Doezeman, Tessa Hamers
(HVO Querido), Ralph de Jong (Piter Jelles !mpulse), Jumbo Klercq, Rianne Letschert (Universiteit Maastricht), Koen Lubbers
(Nova College), Kim Novak (Studio15), Iris Paauwe, Gerda van Petersen (Stichting F.e.l.i.s. Curaçao), Karen Polak (Anne Frank Stichting),
Marja Ritterfeld (Het Erasmus), Mark Schilder, Sheila Schuijffel (Cubiss), Zoë Schuurmans, (Geert Groote College Amsterdam),
Linda van Steenhoven (Summa College), We Are Ctalents en Renée Woonings voor hun bijdrage aan dit magazine.

COLOFON

Erasmus+ Magazine 2020
©2020, Nationale
Agentschappen Erasmus+
Onderwijs & Training en Jeugd
Vormgeving: Villa Grafica
Fotografie: Serge Hagemeijer
Fotografie: Mark Schilder/Renée
Woonings ©Andrew Walkinshaw
Fotografie Rianne Letschert:
©Chapeau Z&Z

Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale
Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit.
Nuﬀic Kortenaerkade 11 2518 AX Den Haag
070 4260 260
po-vo-ho@erasmusplus.nl
CINOP Stationsplein 14 5211 AP ’s-Hertogenbosch
073 6800 762
mbo-ve@erasmusplus.nl
Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht
030 2306 344
erasmusplus@nji.nl
erasmusplus.nl

Volg Erasmus+ ook op social media!
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Zo mis je
nooit het
laatste
nieuws van
Erasmus+!
Ontvang jij al elke maand
onze nieuwsbrief?
❱❱ Blijf op de hoogte van deadlines, activiteiten,
internationale ontwikkelingen en mogelijkheden binnen
het programma Erasmus+
❱❱ Haal meer uit het programma Erasmus+ met behulp van
onze (tool)tips
❱❱ Lees inspirerende ervaringsverhalen van studenten,
docenten en vele anderen die met Erasmus+ op
uitwisseling zijn geweest

Meld je dus gauw aan!
erasmusplus.nl/nieuwsbrief

