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WAT IS ERASMUS+?
Erasmus+ is het programma voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport van de Europese Unie.

In 2021 werd een nieuwe generatie Erasmus+ 
gelanceerd. Hiermee worden interessante nieuwe 

mogelijkheden geïntroduceerd, waaronder 
mobiliteitsmogelijkheden voor lerenden en 

personeel in beroepsonderwijs en -opleiding, en 
permanente accreditaties voor aanbieders van 

beroepsonderwijs en -opleiding en andere organisaties.

WAT IS MOGELIJK VOOR 
BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING?
Erasmus+ biedt lerenden, leerlingen, leerkrachten en ander 
onderwijspersoneel een reeks mogelijkheden om hun kennis, 
vaardigheden en competenties te verbeteren. Het programma geeft 
aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere organisaties de 
kans om samen met een uitgebreide reeks partners in het buitenland te 
werken om opener, dynamischer en aantrekkelijker te worden.

WELKE LANDEN KUNNEN DEELNEMEN?
Organisaties die een aanvraag indienen voor Erasmus+-projecten moeten 
afkomstig zijn uit een van de 27 lidstaten van de EU of uit een van de 
landen die volledig met het programma zijn geassocieerd: IJsland, 
Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije.

Organisaties uit andere landen kunnen als partner deelnemen 
aan bepaalde beschikbare projecten. De regels voor elk 
project zijn beschreven in de Erasmus+-programmagids.

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?
ln aanmerking komende organisaties zijn onder meer 
organisaties die initiële en voortgezette vormen van 
beroepsonderwijs en -opleiding bieden, en andere organisaties 
die een rol spelen op dit gebied.

Gedetailleerde regels zijn afhankelijk van het specifieke 
onderwijssysteem in elk land. Controleer de website van uw 
Nationaal Agentschap om te zien of uw organisatie in 
aanmerking komt!

“Tegenwoordig is 
internationalisering 

van het onderwijs 
een must geworden 

voor scholen. 
Erasmus+ staat voor 

innovatie, 
ondernemerschap, 

verrijking en kennis.”

Alfredo Garmendia,  
Erasmus+-

projectcoördinator 
voor “Electric Urban 

Mobility”

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/nationale-agentschappen
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/nationale-agentschappen
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Inclusie en diversiteit
Erasmus+ is zo opgezet dat het 
inclusief is en iedereen gelijke kansen 
biedt, ongeacht leeftijd of sociale/
economische achtergrond. Er is 
specifieke aanvullende financiering 
beschikbaar voor organisaties die 
hun projecten inclusiever willen 
maken.

Participatie
Een grotere participatie van jongeren 
aan het democratische leven is van 
cruciaal belang voor de toekomst van 
de EU. Erasmus+ brengt jongeren de 
nodige ervaringen, vaardigheden en 
competenties bij om actieve 
Europese burgers te worden.

Digitaal onderwijs
De digitale dimensie doorkruist het 
hele programma. Er zijn virtuele 
leeractiviteiten beschikbaar, 
opleidingscursussen voor 
leerkrachten die hun gebruik van 
digitale instrumenten willen 
verbeteren, een onlinegemeenschap 
in eTwinning en nog veel meer.

Duurzaamheid
Erasmus+ moedigt aan om bij alle 
projecten milieuvriendelijke 
praktijken te hanteren en de 
deelnemers ervan te scholen op het 
gebied van duurzaamheid. Zo is er 
bijvoorbeeld extra financiering 
beschikbaar voor het gebruik van 
koolstofarm vervoer, zoals de trein.

Erasmus+-prioriteiten: 
hoofdingrediënten voor elk project!
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WELKE ACTIES VOOR BEROEPSONDERWIJS 
EN -OPLEIDING OMVAT ERASMUS+?

Het programma biedt verschillende mogelijkheden voor personen en 
organisaties.

Actielijn 1 gaat over mobiliteit. De actie ondersteunt personen die 
leerperioden in het buitenland bij een gastorganisatie doorbrengen. 

Actielijn 2 gaat over samenwerking. De actie ondersteunt de 
ontwikkeling van organisaties door het uitwisselen van goede 
praktijken en het opzetten van netwerken. 

De Jean Monnet-acties bevorderen kennis van de Europese Unie in 
beroepsonderwijs en -opleiding.

Individuele leermobiliteit
 ▶ Erasmus-accreditatie
 ▶ Kortlopende mobiliteitsprojecten

Samenwerking tussen organisaties en 
instellingen

 ▶ Samenwerkingspartnerschappen
 ▶ Kleinschalige partnerschappen
 ▶ Kenniscentra voor beroepsopleiding
 ▶ Toekomstgerichte projecten
 ▶ Capaciteitsopbouwprojecten
 ▶ Allianties ter bevordering van innovatie

Jean Monnet
 ▶ Lerarenopleidingen
 ▶ “Leren over de EU”-initiatieven
 ▶ Jean Monnet-netwerken

Jean  
Monnet- 
acties

Actielijn 2

Actielijn 1
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ACTIELIJN 1: INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT
Actielijn 1 ondersteunt organisaties die beroepsonderwijs 
en -opleiding bieden of een andere rol op dit gebied spelen, die 
leermobiliteitsactiviteiten wensen te organiseren voor lerenden, 
leerlingen, leerkrachten, pas afgestudeerden, opleiders en ander 
personeel.

De projecten worden geleid door de aanvragende organisatie, zoals een 
aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding, die deelnemers naar een 
gastorganisatie in het buitenland stuurt, bijvoorbeeld een bedrijf met 
een stageplaats. Lerenden en personeel worden hier vervolgens bij 
betrokken via het project van hun organisatie.

Deze actie heeft twee belangrijke doelstellingen: ten goede komen aan 
afzonderlijke deelnemers die naar het buitenland gaan, en 
onderwijsinstellingen helpen bij hun ontwikkeling, het vergroten van hun 
capaciteit voor grensoverschrijdende samenwerking en het verbeteren 
van onderwijs en leren voor iedereen, niet alleen voor degenen die 
reizen. De gefinancierde mobiliteitsactiviteiten zijn een instrument om 
deze doelstellingen te verwezenlijken!

Nog niet klaar om een 
aanvraag in te dienen?
Er zijn andere manieren om 
deel te nemen! U kunt:

 ▶ Lid worden van een 
mobiliteitsconsortium 
dat is opgericht door een 
geaccrediteerde 
coördinerende organisatie 
in uw land!

 ▶ Een gastorganisatie 
worden en deelnemers 
uit het buitenland 
ontvangen om meer over 
Erasmus+ te leren 
voordat u zelf een 
aanvraag indient!

Kortlopende projecten
Dit zijn kleine projecten die zes tot achttien 
maanden duren, met maximaal 30 deelnemers. Dit 
soort projecten is de beste keuze voor organisaties 
die Erasmus+ voor het eerst proberen, of voor 
organisaties die slechts een beperkt aantal 
activiteiten wensen te organiseren.

Erasmus Accreditatie
De Erasmus Accreditatie is een soort 
lidmaatschap voor mobiliteitsactiviteiten. Hiermee 
is jaarlijkse financiering in het kader van 
kernactie 1 gewaarborgd 
voor organisaties.  
Om de accreditatie aan te  
vragen, moet de organisatie  
een Erasmus-plan van ten  
minste twee jaar opstellen.

TWEE MANIEREN OM FINANCIERING AAN 
TE VRAGEN

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248110621


ERASMUS+ PROGRAMMA6

WELK SOORT MOBILITEITSACTIVITEITEN KUNT 
IN HET KADER VAN ACTIELIJN 1 OPZETTEN?

Er bestaan veel interessante vormen van mobiliteit voor zowel lerenden als 
personeel. Elk mobiliteitsproject kan verschillende activiteiten omvatten in 
elk land ter wereld, waardoor u creatief aan de slag kunt door verschillende 
vormen te combineren!

 ▶ Kortlopende leermobiliteit: 
lerenden kunnen een periode van tien 
dagen tot drie maanden in het 
buitenland doorbrengen om er te leren 
aan een ontvangende aanbieder van 
beroepsonderwijs en -opleiding of een 
stage in een bedrijf te lopen.

 ▶ Langlopende leermobiliteit 
(ErasmusPro): stage- of leerperioden 
van meer dan drie maanden worden als 
langlopend beschouwd.

 ▶ Deelname aan vaardigheidswedstrijden: 
lerenden en begeleidend personeel kunnen steun 
ontvangen voor deelname aan 
vaardigheidswedstrijden in het buitenland.

Mobiliteit van lerenden

WELKE KOSTEN ZIJN GEDEKT IN HET 
KADER VAN KERNACTIE 1?

Verblijfkosten

Reiskosten Taalonderwijs

Voorbereidende bezoeken

Inclusie

Cursussen voor personeel

Organisatorische kosten

Visa en inreiskosten
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Personeelsmobiliteit

SPECIALE ERASMUS+-GASTEN IN UW 
ORGANISATIE!

U kunt Erasmus+-financieringen ook gebruiken om de volgende 
personen uit te nodigen:

 ▶ deskundigen - ervaren leerkrachten, beleidsmakers, opleiders en 
andere professionals uit het buitenland met expertise van wie u wilt 
leren;

 ▶ leerkrachten in opleiding die zijn ingeschreven in een 
lerarenopleidingsprogramma in het buitenland of dit net hebben 
afgerond.

▶ Job shadowing: personeelsleden kunnen een 
praktische leerervaring opdoen door het 

dagelijkse werk van hun collega’s bij de 
gastorganisaties te volgen.

▶ Onderwijsopdrachten: leerkrachten 
kunnen een periode in het buitenland lesgeven 
of opleidingen geven, leren via de praktijk en 
een breder perspectief krijgen over onderwijs in 

Europa.

▶ Cursussen en opleiding: deelnemers kunnen 
cursussen of opleidingen in het buitenland volgen 
om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen en 
deze vervolgens toepassen bij hun uitzendende 
organisatie.

HOE ZIT HET MET UITWISSELINGEN IN 
TWEE RICHTINGEN?

Het kan stimulerend zijn om uitwisselingen in twee richtingen 
met uw partners in het buitenland op te zetten!

Dit is mogelijk als ook uw partnerorganisatie een eigen 
Erasmus+-mobiliteitsproject of een accreditatie heeft.
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Hoe werkt de financiering in het kader van kernactie 2?

Voor de financiering van samenwerkings- en kleinschalige 
partnerschappen zijn er vooraf bepaalde subsidiemogelijkheden. 
U moet beslissen welke van deze mogelijkheden het best aansluit 
bij uw projectidee en vervolgens uw keuze in de aanvraag 
toelichten.

Kleinschalige partnerschappen
Kleinschalige partnerschappen zijn een 
eenvoudigere vorm van samenwerking, die ideaal 
is voor basisorganisaties en nieuwkomers bij 
Erasmus+. De partnerschappen bestaan uit ten 
minste twee organisaties uit verschillende landen 
en kunnen zes maanden tot twee jaar duren.

Samenwerkingspartnerschappen
Samenwerkingspartnerschappen zijn de meest 
voorkomende partnerschapsvorm. Zij kunnen 
worden opgericht door ten minste drie 
organisaties uit verschillende landen, voor een 
duur van één tot drie jaar.

120 000 euro

30 000 euro

250 000 euro

60 000 euro

400 000 euro

Subsidiemogelijkheden:

Subsidiemogelijkheden:

ACTIELIJN 2: SAMENWERKING TUSSEN 
ORGANISATIES EN INSTELLINGEN

Actielijn 2 ondersteunt grensoverschrijdende partnerschappen van 
verschillende omvang en vorm. De partnerschappen bestaan altijd uit 
organisaties uit verschillende landen en worden geleid door een 
coördinerende organisatie die de aanvraag namens het project indient.

Alle gefinancierde projecten houden verband met een of meer algemene 
EU-beleidsprioriteiten. Daarnaast stellen de projectpartners meer 
specifieke doelstellingen vast op basis van hun gemeenschappelijke 
belangen en deskundigheid.

De projectdoelstellingen omvatten vaak capaciteitsopbouw door de 
ontwikkeling van innovatieve instrumenten en werkmethoden, de 
uitwisseling van goede praktijken en de ontwikkeling van banden tussen 
het onderwijs, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, 
waarbij bijzondere aandacht aan kansarmen wordt besteed.

Er zijn twee soorten partnerschappen waarmee uw organisaties samen 
kunnen werken, leren en groeien.
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AWARD project: Autistic world a real 
dimension

Zes organisaties uit drie verschillende landen hebben het 
AWARD-project opgezet om de inclusie van jongeren met 
een handicap te verbeteren. Met dit project wordt beoogd 
de arbeidskansen van jongeren met autisme te bevorderen 
door opleiders en vormingswerkers te ondersteunen en 
door het bewustzijn in verschillende werkomgevingen te 
vergroten. Leerkrachten in beroepsonderwijs 
en -opleiding hebben samen met toezichthouders in 
bedrijven methodologieën en richtsnoeren voor 
opleiders en werkgevers ontwikkeld om hen te 
helpen de vaardigheden te verwerven die nodig 
zijn wanneer zij met deze jongeren werken.

Dankzij dit project waren veel mensen  
in staat zich in te zetten voor en  
betrokken te zijn bij het verbeteren van 
de kansen voor jongeren met autisme.

EUROPESE PRIJZEN VOOR UITSTEKENDE EN INNOVATIEVE 
PROJECTEN

Met de Europese prijs voor 
innovatief onderwijs worden de 
prestaties van de Europese 
leerkrachten en 
onderwijsinstellingen beloond. De 
prijs wordt uitgereikt voor 
uitmuntende innovatieve 
onderwijs- en leerpraktijken in 
Erasmus+-projecten.

Het Europees Talenlabel is een 
onderscheiding voor de meest 
innovatieve projecten op het 
gebied van het leren en 
onderwijzen van talen in het 
schoolonderwijs en daarbuiten. 
Het bevordert excellentie in het 
taalonderwijs en vergroot het 
bewustzijn over de Europese 
samenwerking op dit gebied.

Op zoek naar 
inspiratie? 

Hier volgt een 
voorbeeld

Bekijk meer 
projecten op het 

Erasmus+- 
platform voor 

projectresultaten!

https://education.ec.europa.eu/nl/europese-prijs-voor-innovatief-onderwijs
https://education.ec.europa.eu/nl/europese-prijs-voor-innovatief-onderwijs
https://education.ec.europa.eu/nl/europese-taleninitiatieven
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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ACTIELIJN 2: SAMENWERKING TUSSEN 
ORGANISATIES EN INSTELLINGEN

Toekomstgerichte projecten
Grootschalige projecten die gericht 
zijn op het ontwikkelen van innova-
tieve beleidsmethoden en -praktijken 
die het potentieel hebben om 
mainstream te worden. Zij ondersteu-
nen toekomstgerichte ideeën die 
inspelen op belangrijke Europese 
prioriteiten en geven tegelijkertijd 
input voor de verbetering van onder-
wijs, opleiding en jeugdwerkstelsels.

De verleende subsidie wordt vastge-
steld op grond van de geraamde 
begroting, die tot 700 000 euro kan 
bedragen.

De kenniscentra voor 
beroepsopleiding

Internationale samenwerkingsplatfor-
men die bestaan uit ten minste acht 
partners uit verschillende landen. Hun 
doel is innovatieve vormen van 
partnerschappen tot stand te brengen 
die bijdragen tot kwaliteitsborging, en 
instrumenten te verschaffen aan 
instellingen voor beroepsonderwijs 
en -opleiding om zich te kunnen 
aanpassen aan de veranderende 
sociale en economische behoeften.

De verleende subsidie wordt vastge-
steld op grond van de geraamde 
begroting en kan maximaal 4 mil-
joen euro 
bedragen.

Allianties voor 
innovatie

Er zijn twee soorten 
allianties van organisaties 
die werkzaam zijn op het 
gebied van beroepsonderwijs 
en -opleiding. De allianties 
voor onderwijs en 
ondernemingen bevorderen 
innovatie en vergroten de ontwikkeling 
van vaardigheden door middel van 
onderwijs en opleiding.

De allianties voor sectorale 
samenwerking op het gebied van 
vaardigheden (de “Blauwdruk” 
uitvoeren) zijn grotere projecten en 
hebben tot doel strategieën voor 
sectorale vaardigheden te ontwikkelen 
in het kader van het “pact voor 
vaardigheden”.

De verleende subsidie wordt 
vastgesteld op grond van de 
geraamde begroting en kan maximaal 
4 miljoen euro bedragen.

Capaciteitsopbouwprojecten
Internationale partnerschappen 
tussen organisaties in programma-
landen en niet-EU-landen die niet met 
het programma zijn geassocieerd. Zij 
zijn gericht op ondersteuning van de 
relevantie en toegankelijkheid van 
instellingen en systemen in deze 
niet-EU-landen, als drijvende krach-
ten achter een duurzame sociaaleco-
nomische ontwikkeling.

De verleende subsidie wordt vastge-
steld op grond van de geraamde 
begroting en kan maximaal 
400 000 euro bedragen.

Bekijk dit 
voorbeeld: 

het Europees 
platform voor 

stedelijke 
vergroening!

Hier volgt een 
voorbeeld: de 

alliantie 
Education for 

Digitalisation of 
Energy die in 2020 

van start  
is gegaan.

Deze acties worden beheerd door het Europees 
Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/forward-looking-projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/alliances-innovation
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/alliances-innovation
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-vet
https://platformurbangreening.eu/
https://platformurbangreening.eu/
https://platformurbangreening.eu/
https://platformurbangreening.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_nl
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_nl
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JEAN MONNET-ACTIES
Jean Monnet-acties zijn erop gericht 
kennis over de EU te verspreiden en 
actief burgerschap en de Europese 
waarden van vrijheid, tolerantie en 
non-discriminatie te bevorderen.

Aanbieders van beroepsonderwijs 
en -opleiding kunnen ofwel deelnemen 
aan “leren over de EU”-initiatieven om 
een beter begrip van Europese thema’s 
te krijgen, of aan Jean Monnet-
netwerken om tussen landen 
gezamenlijk onderwijs te organiseren en 
goede praktijken uit te wisselen.

UITWISSELINGSPLATFORMEN

School Education Gateway en eTwinning helpt u — 
leerkracht, onderzoeker of beleidsmaker — om op de 
hoogte te blijven, uw partners te vinden voor toekomstige 
projecten, samen te werken en lesmateriaal of 
opleidingscursussen te vinden. De twee platformen zullen 
in 2022 worden samengevoegd in het European School 
Education Platform om uw ervaring verder te verbeteren 
en u te kunnen aansluiten bij en deel uit te maken van een 
stimulerende leergemeenschap in Europa.

Epale is een platform voor de gemeenschap voor 
volwasseneneducatie in Europa waar leerkrachten en 
opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding, onderzoekers 
en beleidsmakers met elkaar in contact kunnen komen en 
van elkaar kunnen leren via blogberichten, forums en het 
partnerzoekinstrument. Het omvat een Gemeenschap 
voor Europese professionals op het gebied van 
beroepsonderwijs en -opleiding, een interactief platform 
om samen te werken en op de hoogte te blijven van 
beroepsonderwijs- en -opleidingsinitiatieven.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/jean-monnet-acties-voor-meer-onderwijs-en-onderzoek-over-de-europese-unie
https://www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/nl
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


WILT U MEER WETEN?
HOE DIENT U UW AANVRAAG IN?

Dien uw aanvraag in via het Nationaal Agentschap 
Erasmus+ in uw land voor

 ▶ Erasmus-accreditaties
 ▶ Actielijn 1-projecten
 ▶ Kleinschalige partnerschappen
 ▶ Samenwerkingspartnerschappen

Dien uw aanvraag in via het Europees Uitvoerend 
Agentschap onderwijs en cultuur in Brussel voor

 ▶ Samenwerkingspartnerschappen onder leiding van Europese ngo’s
 ▶ Kenniscentra voor beroepsopleiding
 ▶ Allianties voor innovatie
 ▶ Toekomstgerichte projecten
 ▶ Capaciteitsopbouwprojecten
 ▶ Jean Monnet-acties

VOOR MEER INFORMATIE

Alle foto’s in dit document zijn gemaakt en verstrekt door Erasmus+-projecten, 
met uitzondering van foto op omslag en foto’s op bladzijde 4.
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 ▶ Bezoek de website 
van uw Nationaal 
Agentschap

 ▶ Lees de 
Erasmus+-
programmagids

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/nationale-agentschappen
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/nationale-agentschappen
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/node/2700
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://op.europa.eu/en/home
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