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Ready for the next level?

Erasmus+ heeft vele mogelijkheden voor internationale 
mobiliteitsactiviteiten en samenwerking. In de periode 
2021-2027 van het programma ligt de nadruk nog meer 
op inclusief, toegankelijk en duurzaam zijn. Belangrijke 
doelen zijn onder meer ook het ondersteunen van  
digitalisering van het Europese onderwijs.

Om dit te bereiken, is het voor organisaties gemakkelijker 
dan ooit om toegang te krijgen tot het programma: 
met een Erasmus Accreditatie.

In deze brochure leggen we uit hoe Erasmus Accreditatie 
werkt, wie een aanvraag kan indienen en wat de voordelen 
zijn voor geaccrediteerde organisaties.

Wat is een 
Erasmus Accreditatie?

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning voor 
organisaties in primair en voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 
Geaccrediteerde organisaties laten zien dat zij duidelijke 
en toekomstbestendige internationaliseringsplannen 
hebben, en dat zij hier de komende jaren verder mee 
aan de slag willen.

Eenvoudig nieuw budget aanvragen
Een Erasmus Accreditatie maakt het aanvragen van 
subsidie voor toekomstige mobiliteitsprojecten binnen 
Erasmus+ makkelijker. Geaccrediteerde organisaties 
hoeven een projectaanvraag niet ieder jaar inhoudelijk 
te onderbouwen. Een aanvraag voor nieuw budget is 
voldoende. Dit geeft organisaties de ruimte om de 
internationale activiteiten in hun eigen tempo verder 
uit te bouwen.

Garantie voor kwaliteit
Met een aanvraag voor een Erasmus Accreditatie 
onderstrepen organisaties de kwaliteit van 
Erasmus+. Voor geaccrediteerde organisaties zijn de 
kwaliteitsnormen een recept voor succes. Voor 
deelnemers zijn ze een garantie van kwaliteit.

“Een visie op internationalisering hadden we gelukkig al en dat 
maakte de accreditatieaanvraag minder ingewikkeld. Het was nu 
niet meer dan een projectaanvraag, en een projectaanvraag is nu 
veel minder werk. Met de accreditatie kunnen we de komende zeven 
jaar voortbouwen op wat we al hebben. Dat was een belangrijke reden 
om het te doen. Met de accreditatie gaan we niet sporadisch aan de 
slag met losse projecten. We kunnen bestaande partnerschappen 
verder uitbouwen en die makkelijker onderhouden. De accreditatie 
helpt daar zeker bij.”

Inge Berkers van SintLucas in Eindhoven



Voordelen van een 
Erasmus Accreditatie

Geaccrediteerde organisaties profiteren van:Ieder jaar is er voor organisaties één mogelijkheid om een 
Erasmus Accreditatie aan te vragen. Eerdere ervaring met 
projecten van Erasmus+ is niet nodig om een accreditatie 
aan te vragen. Wel moet je als organisatie minimaal twee 
jaar bestaan en minimaal twee jaar onderwijs aanbieden 
of een inhoudelijke rol spelen in de onderwijssector
 van de aanvraag.

“Met de accreditatie is de aanvraag voor het jaarlijkse 
programma minder uitgebreid omdat je jezelf niet meer 
hoeft te introduceren. Het is echter geen zekerheid voor 
toewijzing van subsidie, want je moet nog wel wat laten 
zien. In de accreditatieaanvraag zitten veel vragen, regels 
en voorwaarden en dat is wel even pittig. We hadden 
gelukkig net een nieuwe visie op internationalisering 
geformuleerd en die heeft veel raakvlakken met de 
doelstellingen van Erasmus+. De uitgangspunten van 
de aanvraag sloten daar mooi bij aan.”

Jacky Craig van Vista College in Zuid-Limburg

“De mogelijkheid van een Erasmus Accreditatie leek mij niet verkeerd, 
want je hebt dan veel geregeld voor zeven jaar. Ook vergemakkelijkt 
de accreditatie het aanvraagproces per project. We hebben de 
aanvraag met vlag en wimpel gehaald. Het scheelt als je al een sterke 
internationale basis hebt. Als de basis staat, is de aanvraag niet 
moeilijk. Vanuit de accreditatieaanvraag kregen we wel waardevolle 
feedback waarmee we verder kunnen. De accreditatie zorgt dat 
internationalisering nog meer is ingebed in ons beleid. Wat we doen, 
is duidelijk niet iets eenmaligs. We willen ons profileren als lerende 
organisatie en de accreditatie laat zien waar we voor staan.”

Ingrid Bon van Stichting Rijnbrink in Gelderland en Overijssel

Waar moet je 
aan voldoen?

Groeien en ontdekken
Je kunt nieuwe soorten activiteiten 
of samenwerkingen uitproberen 
met nieuwe partnerorganisaties, 
zonder elke keer nieuwe 
aanvraag te moeten schrijven.

Eigen strategie
Je kunt je eigen doelen bepalen 
en krijgt de vrijheid om de snelheid 
te kiezen waarmee je wilt bewegen. 
Als jij vooruitgaat, kun je het plan 
ook updaten om het relevant 
te houden.

Investeren in de toekomst 
Je kunt je concentreren op lange- 
termijndoelen en daarmee geleidelijk de 
kwaliteit van onderwijs en leren in jouw 
organisatie naar een hoger niveau tillen.

Stabiele financiering
Je kunt erop rekenen dat je elk jaar 
financiële ondersteuning krijgt voor 
nieuwe mobiliteitsactiviteiten.



Pak de (bestaande) visie op  
internationalisering erbij.

“De accreditatieaanvraag moet aansluiten bij de doelen in het 
schoolplan. Je kunt dus niet ‘even een plan bedenken met een 
andere school’, maar gaat op zoek naar scholen die je kunnen helpen 
met je hulpvragen. Door de accreditatie zijn het geen losse projecten 
meer. Met de accreditatie zijn we zeven jaar lang gegarandeerd van 
budget. De accreditatie maakt het ook makkelijker om budget aan te 
vragen. Het is nu maar een kwartier werk, waar we voorheen allerlei 
informatie moesten verzamelen en een heel plan moesten schrijven. 
Ons schoolplan is nu al bekend.”

Diana Brouwer van OBS de Plantage in Houten

Interesse in een 
Erasmus Accreditatie?

Een Erasmus Accreditatie maakt het eenvoudiger om 
mobiliteitsprojecten aan te vragen. Een accreditatie laat 
zien dat je als organisatie beschikt over de kennis en kunde 
voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. Instellingen 
in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en  
jongerenorganisaties kunnen een keer per jaar een  
accreditatieaanvraag indienen.

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 zoveel 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+ met internationale 
samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training én van het 
jeugd- en jongerenwerk in Europa te verbeteren.

Bekijk alle subsidiemogelijkheden op erasmusplus.nl

Tips voor 
nieuwe aanvragers

Zorg voor draagvlak en steun  
vanuit bestuur en management.

Inventariseer welke 
ideeën er allemaal  
al zijn bij teams 
en afdelingen.

Maak een 
duidelijk plan.



Meer weten?
Scan voor meer informatie de QR-code of kijk op: 
erasmusplus.nl/accreditatie-onderwijs-training

Houd ook onze sociale media in de gaten 
voor voorlichting en updates over dit onderwerp!


