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Wat is OLS?

Erasmus+ online linguïstische steun (OLS) wordt 
door de deelnemers van het  Erasmus+-programma 
gebruikt om de kennis te verbeteren van de taal die 
ze in het buitenland nodig hebben voor werk, studie 
of vrijwilligerswerk, zodat het een ervaring wordt om 
nooit te vergeten. 

Erasmus+ OLS is momenteel beschikbaar voor het 
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, Grieks, 
Engels, Spaans, Frans, Iers*, Kroatisch, Italiaans, 
Lets, Litouws, Hongaars, Maltees*, Nederlands, 
Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, 
Fins en Zweeds.

OLS geeft een flexibele, gemakkelijk toegankelijke 
steun bij het leren van vreemde talen en helpt zo 
talenkennis te verspreiden. OLS zorgt voor een betere 
kwaliteit van leermobiliteit en meet tegelijkertijd 
de impact van het Erasmus+-programma op 
vaardigheden in de geleerde taal.

Meer weten? 

Ga naar www.erasmusplusols.eu 
Volg ons op         (Erasmus+)

Volg ons op         
(@EUErasmusPlus, #ErasmusPlusOLS)

VEEL PLEZIER 
MET UW 
ERASMUS+-
ERVARING!
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VEEL PLEZIER MET UW 
ERASMUS+-ERVARING 
IN HET BUITENLAND! 

Wist u dit?

Sinds de start van OLS in oktober 2014 maken elk jaar 
ongeveer 300.000 mobiliteitsdeelnemers gebruik van het 
OLS-programma voor hun Erasmus+-verblijf in het buitenland. 
Met OLS bepalen ze hun taalniveau, verbeteren ze hun 
niveau met onlinetaalcursussen en meten ze hun voortgang 
bij terugkeer. 

Wat zijn de voordelen?

Met een interactieve OLS-taalcursus kunt u een taal leren 
in uw eigen tempo. Dit kan de taal zijn waarin u studeert, 
werkt of vrijwilligerswerk doet, of de taal van het gastland.

Het volgen van een OLS-taalcursus geeft u toegang tot 
alle modules op alle niveaus in die taal. U kunt net zoveel 
activiteiten doen als u zelf wilt, in uw eigen tempo, in de 
volgorde van uw keuze, altijd en waar u ook bent.
 

Met deze flexibiliteit houdt u het heft in eigen hand! 
U bepaalt uw eigen leertraject op basis van uw eigen 
behoeften om zo uw eigen doelstellingen te bereiken.

Wat heeft OLS te bieden?

Erasmus+-deelnemers die voor een langere periode 
mobiliteitsactiviteiten hebben in het hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en jeugdwerk (Europees 
vrijwilligerswerk),  kunnen met OLS hun niveau bepalen 
in de taal die ze nodig hebben in het buitenland, zowel 
vóór als aan het einde van hun mobiliteit.

Als het nodig is, kunnen ze ook een OLS-taalcursus 
volgen om hun taalniveau te verbeteren.

De OLS-niveautest is verplicht, vooral omdat u hiermee 
kunt bepalen wat uw niveau is voor de verschillende 
taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, enz.).

De test geeft u ook de mogelijkheid uw niveau te verbeteren 
met een OLS-taalcursus.

Aan het einde van uw uitwisselingsperiode in het buitenland 
doet u de eindtest en krijgt u een gedetailleerd rapport van 
uw nieuwe niveau. Zo ziet u duidelijk welke vorderingen 
u gemaakt hebt en kunt u meteen uw Europass cv of 
Youthpass bijwerken!

Waarom is OLS zo bijzonder?

U kunt nu gebruik maken van live coaching- activiteiten: 
MOOC’s, forum en tutoring sessions (onlinebegeleiding). 
Tijdens de interactieve livesessies staat u in direct contact 
met ervaren, moedertaalsprekende, mentoren.

Maak van deze gelegenheid gebruik om andere 
Erasmus+-deelnemers te leren kennen en uw 
Erasmus+-ervaring te delen.

OLS live coaching is zo ontworpen dat u met sprongen 
vooruit gaat en de live interactie zorgt ervoor dat u binnen 
de kortste keren op het volgende niveau bent. OLS is er 
voor u!
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Waarom de niveautest? 

Hello!

Hola!
Bonjour Tere!Sveiki


