


Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidie programma voor onderwijs, 

training, jeugd en sport. Het programma  loopt zeven jaar: van 

2014 tot 2020. Organisaties kunnen subsidie aan vragen voor 

internationale  activiteiten.

Doel
Erasmus+ heeft als doel om onderwijs, training en jongerenwerk 

in heel Europa te moderniseren: mensen moeten zich voortdurend 

kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel 

leren en zo een leven lang leren. 

Het programma is bedoeld voor organisaties in het primair en 

voort gezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,  

de volwassen eneducatie, hoger onderwijs en de jeugdsector.  

Dit kunnen bijvoorbeeld scholen, jongerenorganisaties of  

sport verenigingen zijn. 
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Kijk op 

www.erasmusplus.nl 

voor meer informatie.

Waar kan ik subsidie 
voor aanvragen?

Mobiliteit
Erasmus+ geeft subsidie aan organisaties die kansen bieden 

aan jongeren en studenten, leerkrachten en trainers, docenten, 

 vrijwilligers, jongerenwerkers en mensen die zich bezighouden met 

amateursport. Deze activiteiten vallen onder de zogenaamde Key 

Action 1: Mobiliteit. 

Strategische Partnerschappen
Het programma stimuleert ook organisaties op het gebied 

van onderwijs, training, jeugd en sport om partnerschappen 

te ontwikkelen, best practices te delen, groei te bevorderen en 

banen te creëren. Deze activiteiten vallen onder de Key Action 2: 

Strategische Partnerschappen.

Beleidsontwikkeling
Organisaties kunnen ook jongeren en beleidsmakers samen-

brengen en zo het jeugdbeleid beïnvloeden. Deze activiteiten vallen 

onder de Key Action 3: Beleidsontwikkeling. 

Andere subsidiemogelijkheden
De Europese Unie financiert ook rechtstreeks andere  projecten in 

het kader van Erasmus+. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van 

sport en projecten in het hoger onderwijsprogramma Jean Monnet. 

Voor het onderwijs is er een deadline per jaar, voor aanvragen op 

het gebied van jeugd zijn er drie deadlines. 



De educatieve opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of 

vaardigheden die de Europese economie uiteindelijk sterker 

maken. Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke 

kenniseconomie te zijn en te blijven. Ook is dit nodig om te kunnen 

concurreren met andere kennisregio’s, waar ook ter wereld. 

Erasmus+ is het middel om dat doel te bereiken.

Van 2014 tot 2020 heeft Erasmus+ een budget van 14,7 miljard 

euro. Meer dan tweederde van dit bedrag gaat naar zo’n vier 

miljoen mensen die kunnen studeren, stage lopen, doceren of 

vrijwilligerswerk doen in het buitenland. De tijd dat zij daar zitten 

varieert van een paar dagen tot een jaar. 

De feiten
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Als je deelneemt aan een project dat gesteund wordt door 

Erasmus+ kun je met geld van de Europese Unie binnen 

Europa studeren, werken, uitwisselen, vrijwilligerswerk doen, 

les geven en trainen.

 

Onderwijs-, opleidings-, sport- en jongerenorganisaties 

vanuit alle sectoren kunnen subsidie aanvragen. Je 

ontwikkelt je op persoonlijk en professioneel vlak, doet 

waardevolle internationale ervaring op, verbreedt je horizon, 

leert nieuwe culturen kennen, krijgt meer zelfvertrouwen, 

verwerft vaardigheden en ontdekt nieuwe manieren van 

leren en werken.

Wat kan ik 
precies doen?
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Key Action 1

 Studeren in het buitenland

• Erasmus+ biedt studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs 
de kans te studeren in Europa. Je kunt vanaf je tweede jaar in het buitenland 
vakken volgen. Let wel op de opbouw van je opleiding en de afspraken die jouw 
onderwijsinstelling heeft met partners hoe en waar je kunt studeren.

• Als student uit het hoger onderwijs kun je ook een aanvraag doen voor een Joint 
Master’s Degree. Dit is een internationaal masterprogramma van excellente 
academische kwaliteit.

 Stage lopen of vrijwilligerswerk doen in het buitenland

• Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kunnen stage 
lopen in een bedrijf, organisatie of onderneming ergens in Europa. Je kunt vanaf je 
eerste jaar stage lopen. Let wel op de opbouw van je opleiding.

• Jongeren tussen de 17 en 30 jaar, die in Nederland wonen, kunnen waardevolle 
internationale ervaring opdoen via Europees Vrijwilligerswerk, oftewel European 
Voluntary Service (EVS). Kosten voor eten, wonen, huisvesting, begeleiding en een 
taalcursus worden hierbij grotendeels vergoed.

 Les geven of trainingen volgen in het buitenland

• Als medewerker van een onderwijsinstelling kun je les geven of trainen bij andere 
partnerscholen, -instituten, of –organisaties in Europa. Je kunt ook deelnemen 
aan trainingen of een collega in het buitenland bezoeken door middel van job 
shadowing.

• Jongerenwerkers voeren een activiteit uit die bijdraagt aan hun professionele 
ontwikkeling. Het gaat dan om het organiseren van of deelnemen aan seminars, 
trainingen, netwerkactiviteiten, studiebezoeken of job shadowing bij organisaties 
in het buitenland die actief zijn op het gebied van jeugd en jongeren.

 Jongerenuitwisselingen

• Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar in een buitenschoolse 
jongerenuitwisseling. Je voert een gezamenlijk programma uit, dat je van tevoren 
samen bedacht en voorbereid hebt. Dit is een mix van workshops, rollenspellen, 
discussies, outdooractiviteiten enzovoort.

Overzicht
activiteiten
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Key Action 2

 Verbeteren van onderwijs en training, jeugd en sport

• Door middel van Strategische Partnerschappen kunnen onderwijsinstellingen, 
jongerenorganisaties, ondernemingen, lokale en regionale autoriteiten en ngo’s 
samenwerken om te innoveren en te moderniseren. Je kunt met partners in andere 
landen projecten opzetten die het aanbod voor lerenden verbetert en waarin 
innovatieve praktijkvoorbeelden gedeeld worden. 

 
 Zo krijgen jongeren en volwassenen díe vaardigheden die hen verder helpen in 

de samenleving. Het jongerenwerk en het onderwijs verbeteren en vernieuwen 
internationale en duurzame samenwerking.

 
• Sportprojecten vallen onder de ‘centrale acties’ van Erasmus+. De Europese 

Commissie beheert deze acties via de Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA) in Brussel. Als je een idee hebt voor een project met 
sport in de context van onderwijs of jongerenactiviteiten, dan kun je wel bij het 
Nationaal Agentschap Erasmus+ subsidie aanvragen in Key Action 1 of 2. 

Key Action 3

 Invloed op beleidsontwikkeling

• Jongeren kunnen met beleidsmakers en vertegenwoordigers van overheids-
instanties in gesprek om thema’s binnen het jeugdbeleid te bespreken. Je wordt zo 
actiever betrokken bij het democratische proces en oefent daadwerkelijk invloed 
uit op het beleid.

Check  

www.erasmusplus.nl 

voor meer informatie 

over het sportdeel binnen 

Erasmus+.
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Waarom zou ik 
deelnemen?

Changing lives, opening minds
Erasmus+ biedt mogelijkheden van basisschool tot buiten schoolse 

ervaring, voor jongeren en volwassenen. Je doet internationale 

ervaring op en ontwikkelt waardevolle  vaardigheden.

Erasmus+ biedt studenten, jongeren, leerlingen, vrijwilligers, 

docenten, jongerenwerkers en mensen die zich bezighouden met 

amateursport een unieke mogelijkheid om onderwijs, training, 

ontwikkeling en werkervaring te krijgen over de grens. In een ander 

Europees land of zelfs verder, binnen én buiten het klaslokaal.  

Je ontwikkelt je op persoon lijk en professioneel vlak, verbreedt je 

horizon, krijgt meer zelf vertrouwen en breidt je talenkennis uit.  

En dit zijn nog maar een paar voordelen!

Studenten en jongeren
Studeren, vrijwilligerswerk doen, op uitwisseling of stage 

lopen in het buitenland geeft je zelfvertrouwen een boost en 

is een waardevolle toe voeging op je cv. Bij sollicitaties valt je 

buitenlandervaring op en vind je, als het meezit, sneller een baan. 
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Onderwijspersoneel, docenten, trainers en 
jongerenwerkers
Les geven of een training volgen in het buitenland geeft je de 

mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Je leert 

van dichtbij hoe andere onderwijs-, trainings- of jongeren -

werkorganisaties en -systemen werken en je krijgt de kans om 

met collega’s uit andere landen nieuwe ideeën te delen en goede 

praktijkvoorbeelden uit het buitenland mee terug te nemen  

naar Nederland. 

Scholen, instituten en organisaties
Deelname aan Erasmus+ zorgt voor verreikende voordelen die 

invloed hebben op de hele school, organisatie of het  instituut. 

Erasmus+ biedt unieke mogelijkheden voor je  professionele 

ontwikkeling en zorgt voor medewerkers die zich gewaardeerd 

voelen.
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Erasmus+ is bedoeld voor organisaties in het primair en 

voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,  

de volwasseneneducatie, hoger onderwijs en de jeugd sector. 

Dit kunnen bijvoorbeeld scholen, gemeenten, organisaties in de 

jeugdsector, het bedrijfsleven of sportverenigingen zijn. 

Een subsidieaanvraag wordt door een organisatie ingediend  

en niet door een individueel persoon. Afhankelijk van de 

activiteit, dien je de aanvraag bij het Nationaal Agentschap 

Erasmus+ Onderwijs & Training, het Nationaal Agentschap 

Erasmus+ Jeugd of rechtstreeks bij de Europese Commissie in. 

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen mensen van de 

volgende organisaties deelnemen:

Wie kan deelnemen?
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Scholen   

• medewerkers, studenten en leerlingen uit alle onderwijssectoren, van primair  
tot en met hoger onderwijs en de volwasseneneducatie;

• medewerkers van lokale/regionale schoolleidingen, die zich bezighouden met 
partnerschappen;

• medewerkers en leerlingen van organisaties die zich bezighouden met beroeps
onderwijs en –training, waaronder ondersteunend personeel, managers,  
begeleidend personeel, docenten en trainers.

Groepen jongeren (die op uitwisseling gaan)

• jongeren tussen de 13 en 30 jaar die in Nederland wonen;
• jeugd en jongerenwerkers van Neder landse organisaties of groepen die actief  

zijn in het jongerenwerk. 

Vrijwilligers

• jongeren tussen de 17 en 30 jaar, die in Nederland wonen, van vrijwilligers
organisaties met een geldige EVS accreditatie.

Publieke of private organisaties

• publieke of private organisaties actief op het gebied van onderwijs, training, jeugd 
of sport. Bijvoorbeeld kleine, middelgrote of grote (sociale) ondernemingen,   
nonprofit organisaties of ngo’s. 

Hoger onderwijsinstellingen

• (afgestudeerde) studenten die in geschreven staan bij een universiteit of 
 hogeschool die een Erasmus  Charter for Higher Education heeft en een erkend 
diploma afgeeft;

• academisch en administratief perso neel van een universiteit of hogeschool  
die een Erasmus Charter for Higher Education heeft;

• studenten die een Joint Master’s Degree aanvragen, dienen een erkend  
hoger onderwijsdiploma te hebben of een erkend vergelijkbaar leerniveau te 
kunnen aantonen. 

Volwasseneneducatie

• professionals van organisaties die actief zijn op het gebied van volwassenen
educatie.

Sportorganisaties

• organisaties die actief zijn op het gebied van amateursport, bijvoorbeeld   
sport organisaties, sportcompetities en sportverenigingen op elk niveau.



Informatie

Contact

Deze brochure is mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Commissie.

Deze brochure is gebaseerd op de brochure Learning together: 
An introduction to Erasmus+ for the UK van de British Council en Ecorys UK. 

Het subsidieprogramma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen:  
het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.
 
EP-Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugd instituut vormen samen deze Nationale Agentschappen,  
in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het  Ministerie van Volks gezondheid, 
Welzijn en Sport.

Check www.erasmusplus.nl voor meer infor matie, stappenplannen en documenten van het subsidie -
programma Erasmus+.

Ben je een jongere? 
Check dan ook de website van Eurodesk: www.go-europe.nl 

en de European Youth Portal: http://europa.eu/youth/NL_nl 

 erasmusplusNL  erasmusplusjeugd  erasmusplus-NL

Neem contact op met een van onder staande organi saties als je vragen hebt over de subsidie mogelijk heden van 
Erasmus+ in een specifieke sector.

Nationaal Agentschap 
Erasmus+ Onderwijs & Training

primair en voortgezet onderwijs 
en hoger onderwijs

EP-Nuffic 
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4260 260
erasmusplus@epnuffic.nl

middelbaar beroepsonderwijs 
en volwassenen educatie

CINOP 
Stationsplein 14
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch
T 073 6800 762
erasmusplus@cinop.nl

Nationaal Agentschap 
Erasmus+ Jeugd

buitenschoolse jongerenprojecten en 
jeugd- en jongerenwerk

Nederlands Jeugdinstituut
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
T 030 2306344
erasmusplus@nji.nl


