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Erasmus+





Internationale mobiliteit van 
leerders en personeel

▪ KA122: Short-term projects

▪ KA120: Erasmus Accreditatie

Key Action 1

Internationaal kennis en ervaringen 
delen tussen organisaties

▪ KA210: Small-scale Partnerships 

▪ KA220: Cooperation Partnerships

Key Action 2
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Key Action 1
Internationale mobiliteit van 
leerders en personeel

Short-term projects
&

Erasmus Accreditatie



Wat zijn ‘mobiliteiten’?

Reizen met als doel om kennis en 
vaardigheden te verhogen

▪ Voor medewerkers & vrijwilligers
▪ Cursussen en opleidingen
▪ ‘Job shadowing’
▪ Onderwijs- en opleidingsopdrachten

▪ Voor volwassen leerders
▪ Groepsreizen
▪ Buitenlandse stage

▪ Voor de organisatie
▪ Buitenlandse deskundigen uitnodigen
▪ Voorbereidende bezoeken



Short-term

projects



Short-term projects

▪ Projectduur: 6 tot 18 maanden

▪ Mobiliteiten voor medewerkers & vrijwilligers (2 tot 365 dagen)

▪ Mobiliteiten voor volwassen leerders (2 tot 365 dagen)

▪ Maximaal 30 leerders/personeelsleden per project (exclusief 
begeleiders)

▪ Budget voor o.a. reis, verblijf, cursus, organisatie, steun voor 
inclusie & buitengewone kosten

▪ NIEUW: Online Language Support



Erasmus

Accreditatie



▪ Europese lange termijn financiering van projecten

▪ Budget jaarlijks aan te vragen (15 tot 24 maanden)

▪ Internationalisering duurzaam integreren in 
organisatiebeleid, mobiliteiten naar buitenland & verhogen 
kennis en vaardigheden

▪ Geen maximum aantal deelnemers en meer flexibiliteit.

▪ Mogelijkheid om als consortium aan te vragen 

▪ Budget voor o.a. reis, verblijf, cursus, organisatie, steun voor 
inclusie & buitengewone kosten

▪ NIEUW: Online Language Support

Erasmus Accreditatie



▪ KA122 Short-term projects: 2x per jaar
▪ 23 februari 2023

▪ 4 oktober 2023

▪ KA120 Erasmus Accreditatie: 1x per jaar
▪ Oktober 2023

Deadlines



ROC’s met mobiliteitsprojecten
tijdens het programma 
Erasmus+ 2014-2020



Key Action 2
Internationaal kennis en ervaringen 
delen tussen organisaties

Small-scale Partnerships
&

Cooperation Partnerships



Wat zijn
‘partnerschappen’?

Samenwerkingsprojecten

▪ Gezamenlijke aanvraag en samenwerking 
met buitenlandse organisatie

▪ Ontwikkelen en implementeren van 
nieuwe werkwijzen en methoden

▪ Werken aan gezamenlijke behoeften en 
prioriteiten



▪ KA210 Small-scale Partnerships: 2x per jaar
▪ 22 maart 2023

▪ 4 oktober 2023

▪ KA220 Cooperation Partnerships: 1x per jaar
▪ 22 maart 2023

Deadlines



▪ Vragenuurtjes

▪ Adviesgesprekken 

▪ Projectopzetformulieren 

▪ Contact seminars 

▪ Nieuwsbrief en website

▪ Wij ondersteunen je graag bij je aanvraag! 

Ondersteuning

https://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda
https://www.erasmusplus.nl/tca
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/schrijf-je-voor-onze-maandelijkse-nieuwsbrief
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/volwasseneneducatie


Vragen?

Voor meer informatie, kijk op:
www.erasmusplus.nl 

Neem contact met ons op via: 
ve@erasmusplus.nl

http://www.erasmusplus.nl/
mailto:ve@erasmusplus.nl


Wat zou een interessant thema zijn voor een 
Erasmus+ project?

Denk aan kansen voor je organisatie / deelnemers / regio.

Thema ideeën: ICT; nieuwe vormen van begeleiding;
professionalisering; curriculum ontwikkeling.

break-out rooms



Welke subsidiemogelijkheid heeft je interesse 
gewekt? Wat is nu de volgende stap?

Bijvoorbeeld: cursussen en opleiding; groepsreizen met leerders; 
partnerschappen.

break-out rooms


