
Omschrijving Europese mobiliteit voor professionals in de volwasseneducatie om kennis en 

vaardigheden te vergroten en/of te verdiepen. Dit kan door een ‘teaching/training 

assignment’ bij een buitenlandse partner of een ‘staff training’ door deelname 

aan scholing of ‘job-shadowing/observation’ bij een buitenlandse partner.

Doel Subsidie voor internationale mobiliteit die onder andere bijdraagt aan:

+ ontwikkelen van competenties in relatie tot het beroep en taalvaardigheden;

+ breder begrip van educatie in andere Europese landen;

+ verbetering van de kwaliteit van leren en doceren;

+ modernisering en internationalisering van de educatie.

Doelgroep Professionals: alle professionals (of vrijwilligers in de rol van docent) die betrokken 

zijn bij de volwasseneneducatie.

De aanvraag dient door een organisatie te worden ingediend.

Deadline Eenmaal per jaar (voorjaar). Kijk op www.erasmusplus.nl voor het laatste nieuws!

Looptijd Projecten hebben een looptijd van een tot twee jaar.

Subsidie-opbouw Reiskosten, verblijfskosten, organisatiekosten (op basis van aantal deelnemers). 

Optioneel: opleidingskosten en kosten in verband met specifieke behoeften.

Stageduur Professionals: minimaal 2 dagen, maximaal 2 maanden.

Meer informatie? Deze informatie is kort en krachtig, en daardoor niet compleet. 

Ga voor alle informatie over Erasmus+ naar: www.erasmusplus.nl
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Key Action 1



Omschrijving Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten gericht

op het uitwisselen van good practices of op het (door)ontwikkelen van innovatieve 

aanpakken op organisatie, lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. 

Projecten dienen aan te sluiten bij minimaal een horizontale of een veldspecifieke 

prioriteit (zie de  programmagids). 

Doel + versterken van de internationale samenwerking tussen actoren uit het 

onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven;

+ delen van kennis/good practices op het gebied van onderwijs en training;

+ innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (bijvoorbeeld methoden 

curricula, ICT-tools);

+ erkennen en valideren van leerresultaten.

Doelgroep Zowel publieke als private organisaties kunnen een aanvraag indienen. Denk aan 

aanbieders van formele educatie, bibliotheken, lokale, regionale en nationale 

overheden, het bedrijfsleven en cultuurinstellingen. 

Deadline Eenmaal per jaar (voorjaar). Kijk op www.erasmusplus.nl voor het laatste nieuws!

Looptijd Looptijd varieert van minimaal 12 maanden tot maximaal 36 maanden.

Aantal partners Een strategisch partnerschap dient te bestaan uit minimaal drie organisaties 

uit drie landen die deelnemen aan het programma.

Budget Het maximum aan te vragen budget voor een driejarig project bedraagt  €450.000.

Subsidie-opbouw Modulair, afhankelijk van doelstellingen en grootte van het project. 

Keuze uit de volgende kostenposten: projectmanagement & implementatie, 

transnationale projectbijeenkomsten, trainingskosten, ‘intellectual outputs’, 

multiplier bijeenkomsten, exceptionele kosten, ondersteuning voor deelnemers 

met special needs. 

Cross-sectoraal Het is ook mogelijk om projecten aan te vragen waarin verschillende onderwijs-

sectoren betrokken zijn, bijvoorbeeld: vo + mbo + ve + jeugdsector.

Meer informatie? Deze informatie is kort en krachtig, en daardoor niet compleet. 

Ga voor alle informatie over Erasmus+ naar: www.erasmusplus.nl
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