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ERASMUS+ ONDERWIJS, JEUGD EN SPORT

▪ Nieuwe periode van zeven jaar (2021 – 2027)

▪ Begroting Euro 26,2 miljard (2014 – 2020 Euro 14,7 miljard) 

▪ 33 Programmalanden 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, 
Servië, Noord-Macedonië en Turkije*

Erasmus+ levert een bijdrage aan duurzame groei, goede banen, sociale 
cohesie, innovatie, versterking van de Europese identiteit en actief 

burgerschap

* UK: géén programma of partnerland meer in nieuwe programma (muv KA2) - voor lopende projecten 
verandert niets.
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PRIORITEITEN ERASMUS+ 2021 - 2027
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ERASMUS+ JEUGD VERGROOT JE WERELD!

▪ Europese Jongerenstrategie: Jongeren beschikken over nodige middelen om te 
participeren in de samenleving
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▪ Erasmus+ Jeugd biedt jongeren, 
jongerenwerkers en organisaties kans om 
zich te ontwikkelen

▪ Projecten voor en door jongeren

▪ Competenties en vaardigheden vergroten

▪ Inclusie en diversiteit vergroten

▪ Jongerenparticipatie stimuleren

▪ Kwaliteit van het jongerenwerk verbeteren

▪ Werken met niet-formele leermethoden



SUBSIDIELIJNEN ERASMUS+ JEUGD 2021

▪ Jongerenuitwisselingen

▪ Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers

▪ Jongerenparticipatie

▪ Samenwerkingspartnerschappen

▪ Kleinschalige partnerschappen

▪ DiscoverEU
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▪ Europees Vrijwilligerswerk

▪ Solidariteitsprojecten



Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers

▪ Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers en 
daarmee de ontwikkeling van kwaliteitsjongerenwerk op alle niveaus, door 
infomele en niet-formele leerervaringen in mobiliteitsactiviteiten.

▪ Kwaliteit, innovatie en erkenning van het jongerenwerk

Nieuw:

▪ Geen combinatieprojecten meer mogelijk

▪ Naast trainingen, seminars etc nu ook mogelijkheid voor voorbereidend bezoek en 
‘system development and outreach activities’
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DOELSTELLINGEN & FOCUSPUNTEN

▪ Het bieden van informele en niet-formele leermogelijkheden voor educatieve en 
professionele ontwikkeling van jongerenwerkers, die bijdragen aan de individuele 
kwaliteitsontwikkeling van jongerenwerkers en ook aan de ontwikkeling van de 
jongerenwerkorganisaties en –systemen.

▪ Het opbouwen van een gemeenschap van jongerenwerkers die de kwaliteit van 
projecten en activiteiten voor jongeren kunnen ondersteunen in EU programma’s 
en daarbuiten.

▪ Het ontwikkelen van lokale jongerenwerk-werkwijzen en bijdragen aan de 
capaciteitsopbouw van kwalitatief jongerenwerk van de deelnemers en hun 
organisaties. De projecten moeten een duidelijke impact hebben op het dagelijkse 
werk met jongeren van de deelnemende jongerenwerkers
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ACTIVITEITEN

▪ Professional Development Activities (PDA’s)

Transnationale leeractiviteiten die de professionele ontwikkeling van 
jongerenwerkers ondersteunen zoals:

▪ Studiebezoeken en andere type opdrachten (jobshadowing, uitwisseling van 
jongerenwerkers, peer learning in jongerenwerkorganisaties en organisaties 
actief in het jeugdveld in het buitenland)

▪ Netwerken en community building onder jongerenwerkers

▪ Trainingen – ontwikkeling van competenties, het implementeren van 
kwalitatieve werkwijzen in het jongerenwerk, of het richten op en testen van 
innovatieve methodes

▪ Seminars en workshops – met name gericht op kennisopbouw en het delen

van best practices
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▪ System development and outreach activities (transnationaal of nationaal)

▪ Bijkomende activiteiten (dus alleen in combinatie met PDA’s) gericht op het 
vergroten van de impact van de PDA’s. Om de geleerde lessen en instrumenten 
terug te brengen naar de betrokken organisaties en daarbuiten. Voor meer 
ervaren en grotere organisaties om innovatieve methodes en mogelijke 
oplossingen voor gedeelde uitdagingen uit te testen.

▪ Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van instrumenten en het delen van goede 
praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de ontwikkeling van 
jongerenwerkorganisaties en –systemen.

▪ Het moet echt gaan om aparte activiteiten, die los staan van de normale 
follow-up disseminatie activiteiten. 

▪ Voorbereidende bezoeken

▪ Om de PDA’s goed voor te bereiden met alle betrokken organisaties, facilitators 
en trainers en een solide partnerschap opbouwen tussen alle betrokkenen. In 
het land van de ontvangende partner(s).
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HET OPZETTEN VAN EEN PROJECT

▪ Een project kan bestaan uit een of meer PDA’s – afhankelijk van de doelstellingen van 
het project en behoeften van de deelnemende organisaties en jongerenwerkers.

▪ Minimaal twee organisaties uit twee verschillende landen

▪ Planning- voorbereiding – implementatie – follow-up

▪ Impact op dagelijkse werk van jongerenwerkers en hun organisaties – actieve 
betrokkenheid – gebaseerd op duidelijke behoeften voor professionele ontwikkeling –
outcomes overdraagbaar en bruikbaar in de deelnemende organisaties – verspreiding 
van outcomes – bijdragend aan diversiteit – innovatieve methodes en werkwijzen

▪ Aandacht voor het leerproces – reflectie – Youthpass

▪ Inclusie en diversiteit (doelgroep, aansluiten bij behoeften, flexibiliteit in opzet van 
activiteiten)

▪ Erasmus Youth Quality Standards: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-qualitystandards-mobility-projects-youth_en
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CRITERIA

▪ Type organisaties: Non-profit organisaties, NGO’s, overheidsinstantie, sociale 
onderneming, bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, informele groep 
jongeren uit een Programmaland of Aangrenzend Partnerland van de EU

▪ 3 tot 24 maanden

▪ Minimaal een PDA, eventueel aangevuld met voorbereidend bezoek en/of System 
development and outreach activity (programma’s bij de aanvraag verplicht)

▪ PDA’s: minimaal 2, maximaal 60 dagen (aaneensluitend)

▪ Project vindt plaats in het land van een (of meer) van de deelnemende organisaties 

▪ Geen leeftijdslimiet, deelnemers (muv trainers en facilitators) uit landen van de 
deelnemende organisaties

▪ Max 50 deelnemers (excl trainers/facilitators) in iedere activiteit in het project

▪ Voorbereidend bezoek: in het land van een van de ontvangende organisaties 
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AWARD CRITERIA

▪ Relevantie, onderbouwing en impact (max 30 punten)

▪ Kwaliteit van het projectontwerp en implementatie (max 40 punten)

▪ Kwaliteit van het projectmanagement (max 30 punten)

▪ Meer nadruk op kwaliteit van het jongerenwerk, impact, leeruitkomsten, 
leerdimensie, toepasbaarheid in de praktijk van het jongerenwerk, inclusie, actieve 
betrokkenheid van organisaties en jongerenwerkers
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BUDGETOPBOUW
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▪ Organisational support: 100 euro per deelnemer in een PDA

▪ Reis obv distanceband en meer subsidie voor green travel (bus, trein, carpoolen)

▪ Mogelijkheid voor rondreizende projecten (itinerant) projecten in verschillende landen

▪ Individual support: bedrag ppppd (max 1100 euro per deelnemer incl. trainers, facilitators)

▪ Inclusion support: 
▪ voor deelnemers met minder mogelijkheden: 100 euro per deelnemer
▪ bijkomende kosten voor deelnemers met minder mogelijkheden (onderbouwd, werkelijke 

kosten)

▪ Voorbereidend bezoek: 575 euro per deelnemer (1 persoon per organisatie – excl de 
ontvangende organisatie) - onderbouwd 

▪ System development and outreach activities: max 80% van de werkelijke kosten – onderbouwd 
– max 10% van de totale projectkosten. Max 7% van de kosten voor SDAOA mag als indirecte 
kosten worden opgenomen.

▪ Buitengewone kosten – onderbouwd (visa, vaccinaties, medische certificaten – 100%), dure 
reiskosten 80% van de werkelijke kosten 



DEADLINES 2021

Jongerenuitwisselingen/Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers/Jongerenparticipatie

▪ 11 mei 12.00 CET (Start: 1 augustus – 31 december)

▪ 5 oktober 12.00 CET (Start: 1 januari - 31 mei)

Samenwerkingspartnerschappen

▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november - 28 februari)

▪ 2e deadline optioneel (alleen als er budget over is): 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 mei)

Kleinschalige Partnerschappen

▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november – 28 februari)

▪ 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 mei)
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AANVRAAG INDIENEN EN ONDERSTEUNING

▪ Aanvraagformulieren via de site van Erasmus+ op 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

▪ Op www.erasmusplus.nl vind je ook een stappenplan en instructies hoe online een 
aanvraag in te dienen. 

▪ Heb je niet eerder een aanvraag ingediend of doe je er een binnen een voor jouw 
organisatie nieuwe subsidielijn? Dan heb je de mogelijkheid om tot drie weken 
voor de deadline feedback aan te vragen op jouw conceptaanvraag. Stuur jouw 
aanvraag (PDF) tot drie weken voor de deadline naar erasmusplus@nji.nl –
uiterlijk 20 april 12.00

▪ Impact workshop 9 april https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/impact-
workshop-hoe-ontwerp-jij-je-droomproject-met-de-impact-tool/2774

▪ Adviesgesprek aanvragen kan ook!
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Contactgegevens Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

erasmusplus@nji.nl

VRAGEN?
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Contactgegevens Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

erasmusplus@nji.nl

Op de hoogte blijven?

Volg ons op onze sociale media-kanalen en abonneer je op onze nieuwsbrief!

www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief
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En heb je nog vragen?

Stuur ons gerust een e-mail of bel ons:

erasmusplus@nji.nl

m.unger@nji.nl

030-2306344

mailto:erasmusplus@nji.nl

