
Profiteer optimaal
van uw Erasmus+

ervaring!

Erasmus+
Online Linguïstische Steun



Erasmus+: verandert levens en verruimt het blikveld

Erasmus+   is bedoeld om uw vaardigheden en inzetbaarheid 

een boost te geven en onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk 

te moderniseren.

Erasmus+   bevordert samenwerking, diversiteit en meertaligheid.



Erasmus+: leren kan overal

Met 4 MILJOEN deelnemers tegen 2020

is Erasmus+ een unieke kans om in het buitenland 

te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring 

op te doen of als vrijwilliger aan de slag te gaan.





Erasmus+ OLS: taal leren op maat

 Aangezien taal de belangrijkste factor is om elkaar te begrijpen en verstaan, 

is het belangrijk dat Erasmus+-mobiliteitsdeelnemers worden aangemoedigd 

de taal te leren.

Om u hierbij te ondersteunen, hebben we   Online Linguïstische Steun (OLS)  

in het leven geroepen.



Erasmus+ OLS-niveautest: een unieke kans

Als mobiliteitsdeelnemer hebt u

de kans uw taalvaardigheid te testen en te verbeteren 

in de taal waarin u in het buitenland

wilt gaan studeren, werken of vrijwilligerswerk doen.*

*De resultaten van de OLS-niveautest hebben geen invloed op uw mobiliteitsdeelname.



Erasmus+ OLS: talen

Voor en tijdens uw verblijf in het buitenland 

kunt u uw taalvaardigheid met behulp van OLS 

in de volgende talen verbeteren: 

Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands.

Profiteer ervan!



Erasmus+ OLS taalcursussen: een unieke kans

Erasmus+-deelnemers kunnen een OLS-taalcursus volgen.

Zodra u geselecteerd bent 
voor Erasmus+, 

wordt u gevraagd om
de OLS-niveautest af te nemen.

Log in op
www.erasmusplusols.eu/nl, 

doe de OLS-niveautest
en bekijk uw resultaten.

Afhankelijk van uw resultaten
wilt u misschien

een taalcursus volgen.

START UW TAALCURSUS    

321



Uw taalcursus is altijd beschikbaar.

De cursus is toegankelijk
24 uur per dag, 

7 dagen per week.

U kunt overal inloggen om 
uw taalvaardigheid te oefenen.

Erasmus+ OLS is compatibel 
met de meeste browsers en ook 

toegankelijk via mobiele apparaten.

Een taal leren kan overal en altijd



Onbeperkte taalcursussen voor elk niveau

Beginners, gemiddelde of gevorderde taalgebruikers:
Erasmus+ OLS is geschikt voor iedereen.
Van niveau A1 tot C2, kies uw persoonlijke leerprogramma.

 Het aantal cursussen is onbeperkt:
U hebt toegang tot alle modules en alle taalniveaus.
Volg ze in uw eigen tempo en in de volgorde die u wilt.

Basisgebruiker Zelfstandige gebruiker Gevorderde gebruiker



Verbeter uw taalvaardigheid

Schrijven

Spreken Luisteren

Lezen

Grijp deze kans om uw taalvaardigheid te verbeteren!



Veel verschillende leermodules 

Thema’s: dagelijks leven en werkomgeving

Uitspraakoefeningen, audiomateriaal

Elke dag nieuwe video’s

Grammaticaoefeningen



Dictee- en luisteroefeningen











Erasmus+ OLS Live coaching:
meer dan alleen een cursus

Forum

Tutoring sessions
(onlinebegeleiding)

MOOCs
Maak gebruik van de Erasmus+ OLS Live coaching!



Erasmus+ OLS Live coaching: het Forum

Forum Erasmus+ OLS gaat ook over samen leren.
U bent nooit alleen.

Ontvang tips en krijg antwoord op al uw vragen.

Maak contact met andere Erasmus+-deelnemers 
en help elkaar.

Tijdens uw verblijf in het buitenland kunt u ideeën,
ervaringen en ontdekkingen uitwisselen.

Er zijn mentors die u stap voor stap kunnen helpen.

Word lid van de Erasmus+ community!



Erasmus+ OLS Live coaching: MOOCs

Doe elke week mee met de MOOCs. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.

Registreer van te voren
door op “Live coaching” te klikken

Doe mee met de MOOC,
leer handige taalvaardigheden

over uiteenlopende thema’s

Als u een vraag hebt,
kunt u chatten met de mentor

U hebt toegang tot video-opnames
van voorgaande MOOCs



Tutoring sessions
(onlinebegeleiding)

Erasmus+ OLS Live coaching: Tutoring sessions

In een groep met één tot zes deelnemers,
krijgt u directe begeleiding van een mentor!

Mentors spelen in op uw specifieke behoeften.

Bepaalde tutoring sessions (onlinebegeleiding) 
zijn thematisch, andere keren kunt u zelf een 
onderwerp kiezen.

Met een beetje geluk is het misschien zelfs 
mogelijk om één-op-één begeleiding te krijgen!



Erasmus+ OLS: leren met plezier!

Erasmus+ OLS moet ook aangenaam zijn.

Leren is leuk!



Hoe eerder, hoe beter!

Hoe eerder u de OLS-niveautest aflegt,
hoe beter u uzelf kunt voorbereiden.

U kunt aan de taalcursus deelnemen
tijdens de hele duur van uw Erasmus+-mobiliteit.

De geldigheidsperiode begint zodra u voor de eerste keer
inlogt in de Erasmus+ OLS-taalcursus.



Geniet van uw Erasmus+-
ervaring in het buitenland!

Erasmus+
Online Linguïstische Steun

Maak optimaal gebruik van deze unieke kans!


