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WELKOM!
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Erasmus-accreditatie Volwasseneneducatie 

➢Wat houdt het in?

➢Mobiliteit: mogelijkheden

➢Organisaties

▪ Consortia

➢Doelgroepen 

➢ Staff en leerders

➢ Erasmus Plan

▪ Visie / strategie / langere termijn

▪ Objectives

▪ Basisprincipes

▪ Quality standards

➢Op weg naar een aanvraag 3



Wat houdt een Erasmus-accreditatie in? 

1. Het laat zien dat instellingen de komende jaren serieus aan de slag willen met 
internationalisering en het maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten van 
Erasmus+ in de toekomst makkelijker.

2. Met een accreditatie hoeven instellingen niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk 
te onderbouwen: een aanvraag van een nieuw budget is voldoende.

3. Instellingen hoeven geen eerdere ervaring met Erasmus+ te hebben om een 
accreditatie aan te vragen.

4. Een accreditatie geeft instellingen de ruimte om in hun eigen tempo de 
internationale activiteiten verder uit te bouwen. 

5. Instellingen die een project willen indienen voor meer dan 30 deelnemers en 
instellingen die namens een consortium een aanvraag willen indienen, hebben in 
ieder geval een accreditatie nodig.

6. Accreditatie is niet per se nodig. Kleine aanvragen zijn mogelijk. Maar beperkt in 
aantallen mobiliteiten en aantal aanvragen in programmaperiode  
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De voordelen van een Accreditatie

✓ Zekerheid van financiering

✓ Mogelijkheden om te groeien 

en te ontdekken

✓ Je eigen strategie ontwikkelen

✓ Investeren in de toekomst
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Doelen van accreditatie VE (Programme Guide)

Contributing to the creation of the European Education Area and to the European Skills 
Agenda by:

➢ Increasing the quality of formal, informal and non-formal adult education

➢ improving the quality of the adult education offer through professionalisation of its staff 
and building capacity of adult education providers to implement high quality learning 
programmes

➢ increasing the quality of teaching and learning in all forms of adult education, and 
making it relevant to the needs of the society at large

➢ improving the provision of adult education for key competences as defined by the EU 
framework (2018), including basic skills (literacy, numeracy, digital skills) and other life 
skills 

➢ building the capacity of adult education providers and other organisations with a role in 
the adult education field to carry out high quality mobility projects

➢ raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult 
education, especially by fostering participation of organisations working with 
disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme
and less experienced organisations, as well as community-based grassroots 
organisations
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Welke soorten van mobiliteit?  

Staff mobiliteit (incl. vrijwilligers) 

➢ Job shadowing

➢ Teaching or training assignments

➢ Courses and training (2 to 30 days)

Mobiliteit van leerders

➢ Group mobility of adult learners

➢ Individual learning mobility

Andere activiteiten

➢ Invited experts (2 to 60 days)

➢ Hosting teachers and educators in training (10 to 365 days)

➢ Preparatory visits
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Welke organisaties in VE? 

➢Organisations providing formal, informal and non-formal adult 
education 

➢ Local and regional public authorities, coordination bodies and other 
organisations with a role in the field of adult education 

➢ Applicants must have sufficient operational and professional capacity 
to implement the proposed Erasmus Plan, including at least two 
years of relevant experience in the field of the application and, in 
case of mobility consortium coordinator, appropriate capacity to 
coordinate the consortium.

➢ Individual organisation / Mobility consortium 
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Doelgroepen? 

Adults with fewer opportunities and low-skilled adult learners

▪ Een (jong)volwassene die deelnemer is aan een adult education
programme; 

▪ Een (jong)volwassene die geen upper secondary education
programme heeft afgerond; 

▪ Een (jong)volwassene die één of meerdere drempels ervaart als het 
gaat om inclusie: zie de genoemde drempels op p. 7-8 van de 
Programme Guide (versie 25-03-2021)
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Erasmus Plan 

➢Relevance (10 p.) 

➢Objectives (40 p.)

➢ Activities (20 p.)

➢Management (30 p.) 
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Basic Principles

➢ Inclusion and Diversity

➢ Environmental sustainability and responsibility

➢Digital education – including virtual cooperation, virtual mobility and 
blended mobility

➢ Active participation in the network of Erasmus organisations
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Objectives (Doelen)

SMART

De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor:

Specifiek 

Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen: Wat willen we bereiken?; Wie is er bij betrokken?; Waar gaat 
het gebeuren? Wanneer gebeurt het? Waarom willen we het bereiken

Meetbaar

De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel 
te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen.

Acceptabel

Is het voor jezelf haalbaar? Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? Is het actiegericht en leidend tot 
resultaat? LET OP: het gaat niet om de acties zelf maar om het resultaat!

Realistisch

Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. 
Vragen zijn: Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen? Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag? Staan de 
inspanningen in relatie met het resultaat?

Tijdgebonden

Een goed doel een minimaal één datum hebben. Vaak worden meerdere data genoemd zoals start- eind- en tussendata.
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Activiteiten

➢ Proportioneel

➢ Sluiten aan bij objectives

➢Kwaliteit (Quality Standards)
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Management

➢ Practical arrangements

➢Health, safety and respect of applicable regulation

➢ Selection of participants, preparation, monitoring and mentoring

➢ Support during the activity

➢ Linguistic support

➢Definition, evaluation and recognition of learning outcomes
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Aanvraag deadline

Accreditatie

19 oktober 2021 12:00 CET
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Hulp of advies nodig?

▪ Bekijk deze bijeenkomst nog eens via onze website

▪ Bestudeer de Erasmus+ programme guide! (p. 68-77) 

▪ Het NA organiseert inloopspreekuren, adviesgesprekken, 

voorlichtingsbijeenkomst (zie website voor data)

▪ Het NA houdt jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrieven

▪ Online TCA | Erasmus Accreditatie (6-13 september) (agenda 

website)

▪ Na afloop van deze sessie ontvangen jullie een korte enquête
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/online-inloopspreekuur-volwasseneneducatie-short-term-projects-ka122-erasmus-accreditatie-ka120-en-small-scale-partnerschappen-ka2/3261
https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/online-tca-erasmus-accreditatie/3254


Vragen?
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Dank voor jullie aandacht! 

Contact met NA: ve@erasmusplus.nl
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