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Volwasseneneducatie

Formeel           &        Non-formeel leren



Volwasseneneducatie

Non-vocational =  

niet-beroepsopleidingsgericht



Erasmus+

KA1 KA2 KA3

Mobiliteit van personeel en 

volwassen lerenden in de 

volwasseneneducatie



KA1: Wie kan aanvragen en 

deelnemen?
* Organisaties die formeel, non-formeel of informeel onderwijs/vorming 
geven aan volwassen lerenden

• Lokale en regionale autoriteiten, coördinatie-organen met een rol in 
de volwasseneneducatie

=> In Vlaanderen:

ONTVANKELIJKE ONDERWIJS- EN 

OPLEIDINGSPROGRAMMA’S EN -ACTIVITEITEN
VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES

formeel volwassenenonderwijs CVO, CBE, TKO, DKO, …

non-formele en/of informele volwasseneneducatie, 

vermeld in de statuten  van de organisatie of via de 

activiteiten in de meest recente jaarverslagen

Avansa, socio-culturele organisaties, bibliotheken, 

vakbonden, musea, humanitaire organisaties, NGO’s, 

kunstverenigingen, scholen, lokale/regionale/provinciale 

besturen, welzijnsorganisaties, VDAB, Syntra, 

ouderverenigingen, gevangenissen, FMDO, 

erfgoedorganisaties, cultuureducatieve organisaties, …



KA1 Wie kan aanvragen en 

deelnemen?
ROL IN HET ONDERWIJS EN 

-OPLEIDINGSSYSTEEM
VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES

de verstrekkers vermeld in tabel 3.1 overkoepelen en 

ondersteunen in hun missie vanuit regelgeving, opdracht 

of een specifieke rol toegekend vanuit de Vlaamse 

overheid

onderwijskoepels, federatie basiseducatie, VOCVO, FARO, 

Kunstenpunt, Socius, departement CJM, VVSG, De Federatie, 

Op/Til, …

nascholing en/of opleiding aanbieden aan 

lesgevers/vormingswerkers van organisaties uit de 

volwasseneneducatie qua didactiek/methodologie op het 

vlak van het leren van volwassenen
lerarenverenigingen, Socius, FARO, …

belast zijn met de controle en monitoring van de kwaliteit 

van de in tabel 3.1 vermelde verstrekkers van 

volwasseneneducatie vanuit regelgeving, opdracht of een 

specifieke rol toegekend vanuit de Vlaamse overheid onderwijsinspectie, departement CJM, lokale besturen, VDAB, 

Syntra, pedagogische begeleidingsdiensten, …

Bron zie website: epos-vlaanderen.be

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/ONTVANKELIJKE+ORGANISATIES+KA1.pdf


ERASMUS+: Kernactie 1

LEERMOBILITEIT

fysiek en virtueel 

Nummer van de ‘actie’: KA122

(of KA121 – in oktober)

IN EEN PROGRAMMALAND
(zie gids pag 32-33)



Doelstellingen
• Europese dimensie in (aan)leren verstevigen

• Waarde van inclusie, diversiteit, tolerantie en participatie in 
democratie promoten

• Kennis van Europees erfgoed en diversiteit promoten

• Professionele netwerking in Europa ontwikkelen

• Aanbod van volwasseneneducatie vergroten en diversifiëren 
– capaciteitsverhoging van de organisatie

• Toegankelijkheid en implementatie van volwasseneneducatie 
vergemakkelijken – kwaliteitsverbetering, aangepast aan de 
noden van het individu en de maatschappij



Doelstellingen

• Capaciteit van verstrekkers vergroten om Europese 
leermobiliteitsactiviteiten uit te voeren

• Participatie van volwassenen van alle leeftijden en socio-
economische achtergronden verhogen, vooral in organisaties 
die

– focussen op kansarme lerenden

– kleinschalig zijn

– “newcomers to the action” zijn

– “community-based grassroots” zijn

• Kwaliteit van formeel, non-formeel en informeel (aan)leren 
op het vlak van sleutelcompetenties (incl
basisvaardigheden (geletterdheid, rekenvaardigheid en 
digitale vaardigheden)   en andere levensvaardigheden) 
verbeteren



“beter worden” in…

SLEUTELCOMPETENTIES

Leren leren

STE(A)M

Burgerschap

Interculturaliteit

TALEN
Moedertaal

Inzetbaarheid

ICT

Meer info: zie Council Recommendation 22 mei 2018 (in NL)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


ERASMUS+: Kernactie 1

LEERMOBILITEIT

KA1

Personeel Lerenden Extra



KA1
voor personeel in volwasseneneducatie 
Personeel

= mensen die werken in de organisatie en dus een contract hebben met die 

organisatie, vrijwilligers… 

= mensen die regelmatig samenwerken met de organisatie om kerntaken 

van deze organisatie te helpen implementeren

= mensen die een strategische functie hebben in de organisatie (bv lid van 

de Raad van Bestuur)

 kunnen langdurige impact genereren in de organisatie en haar werking

“Link must be documented” (via taakbeschrijving, vrijwilligerscontract…)

Leermobiliteitsactiviteiten = professionele competenties ontwikkelen 

‘blended’ / voorbereiding / follow up



KA1
voor personeel in volwasseneneducatie 

Cursus: €80 p.p. per dag – max 10 dagen of €800

NIEUW: In 1 KA1-contract kan per persoon max €800 gegeven worden 

voor het volgen van cursussen

* Gestructureerde cursus of ‘training’ (2 – 30 dagen)

Keuze van de cursus / opleiding: eigen verantwoordelijkheid

‘gestructureerd programma’ – gegeven door professionele opleiders en 

gekwalificeerde experten. Met duidelijke ‘learning outcomes’, 

geformuleerd op individueel niveau.

Activiteiten: workshops, ter plekke leren, groeps-/klasactiviteiten…

Kwaliteitsnormen cursussen – zie: hier

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


KA1

voor personeel in volwasseneneducatie

• een onderwijs-/vormings-/opleidingsopdracht
in een

(gelijkaardige) gastorganisatie

(2 – 365 dagen)

* Job shadowing (2 – 60 dagen)

In een (relevante) gastorganisatie de dagdagelijkse 

werking volgen, 

voorbeelden van goede praktijk bekijken,

door ‘participatieve observatie’  kennis en 

vaardigheden opdoen en/of langdurige 

samenwerking bereiken.



ERASMUS+: Kernactie 1

KA1

Personeel Lerenden Extra

Cursus / opleiding

Les/vormingsopdracht

Job-shadowing



ERASMUS+: Kernactie 1

KA1

Personeel Lerenden Extra

NIEUW !!!



KA1 in Erasmus+
voor volwassen lerenden in 

volwasseneneducatie

• Met een groep lerenden op leermobiliteit in het buitenland in 

samenwerking met en door een gastorganisatie

( 2 – 30 dagen )

(non)formele & informele activiteiten: PLA – vrijwilligerswerk – werkervaring…

Doel: sleutelcompetenties verbeteren of inclusie; milieu; digitalisering; participatie

* Wie? “fewer opportunities”=>   low-skilled adult learners

Begeleiding van de zendende organisatie verplicht!



KA1 in Erasmus+
voor volwassen lerenden in 

volwasseneneducatie

• Individuele leermobiliteit in gastorganisatie in het 

buitenland

( 2 – 30 d )

• Doel: kennis en 

vaardigheden verbeteren

• Formele, non-formele en

informele leeractiviteiten: 

werkplekleren, job shadowing,

observatie, lessen volgen… 

Leerpad!



ERASMUS+: Kernactie 1

KA1

Personeel Lerenden Extra

Groep

Individueel



EEN BUITENLANDSE 
leraar/vormingswerker in je 

organisatie!

Duur: 10 – 365 dagen 

Reis & verblijf: via zendende organisatieFin. ondersteuning vr gastorganisatie

Nuttig: https://europe-internship.com

- Toekomstig (in spe = in opleiding)

- Pas afgestudeerd (ten 

laatste 12 ma na diploma)

Nuttig: EPALE

https://europe-internship.com/
https://epale.ec.europa.eu/en


Een BUITENLANDSE expert in je 
organisatie!

Duur: 2 – 60 dagen 

Fin. ondersteuning voor gastorganisatie + ondersteuning voor reis & 

verblijfskosten van de expert via gastorganisatie



ter ondersteuning van (geplande)

- langdurige leermobiliteit

- leermobiliteit van volwassen lerenden

- leermobiliteit in een nieuwe gastorganisatie

Op bezoek bij je gastorganisatie

Op voorbereidend bezoek in het 
buitenland



ERASMUS+: Kernactie 1

KA1

Personeel Lerenden Extra

(pas) leraar (in spe)

voorbereidend bezoek

expert



Erasmus+

KA1 KA2 KA3

Short term project

Geaccrediteerd project

Hoe kan je organisatie deelnemen 

aan KA1?

Zonder aanvraag in te dienen



Je organisatie in KA1 via een ‘SHORT TERM project’

Eenvoudig en gemakkelijk!

Per oproepronde: max 1 KA1-aanvraag in 1 domein 

goedkeuring bij 1ste ronde = niet meer meedoen aan de 2de

Max 3 goedkeuringen in 5 opeenvolgende jaren

=> Op termijn: evolueren naar ‘accreditatie’!

Deadline 11 mei 2021   (OF 2de ronde: 5 okt 2021?)

start DL 11 mei: tussen 1/09-1/12/2021

(DL 5 okt: tussen 1/01 en 31/05/22)

Alle type leermobilteitsactiviteiten mogelijk, maar max 30

(excl voorbereidende bezoeken en begeleiders) 

Contract: 6 tot 18 maanden



Je organisatie in een geaccrediteerd project

Individueel of als coördinator van een consortium

A) INHOUD

B) ‘BUDGET’

Deadline: 19/10/2021

Deadline: voorjaar N + 1  

Eenvoudig en gemakkelijk!

Meer info over accreditatie – hier! Opgelet: mob voor volwassen lerenden nog niet vermeld in deze brochure

Initiële duur: 15 maanden (verlengbaar tot 24 maanden)

Alle types mobiliteitsactiviteiten

Aantal deelnemers: onbeperkt

ACCREDITATIE  - 1 aanvraag voor lange termijn

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27d633cf-f9a9-11ea-b44f-01aa75ed71a1


Je organisatie in KA1 zonder een aanvraag in te dienen

- Als lid van een CONSORTIUM

- 1‘short-term’ + 1x lid van een consortium

- 1 geaccrediteerd project + 1x lid van een consortium

- 1x lid van een consortium + 1x lid van een consortium

Consortium-lid: max 2 KA1-contracten in 1 domein

Consortium-leider: kan geen KA1 short-term project aanvragen

- Internationalisation@home: buitenlandse KA1-deelnemers ontvangen

Combinaties van financiering



KA1 
Geaccrediteerde organisaties in Vlaanderen in ADU

Voorjaar 2021: 1 geaccrediteerd consortium in 

Vla in ADU: 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Voorjaar 2021: 3 geaccrediteerde organisaties in Vla in ADU: 

FARO, 

https://www.g-o.be/
https://faro.be/
https://reset.vlaanderen/
https://www.cvoantwerpen.be/


Financieringsregels

¨Principe: unit costs (eenheden)

Zelfde financiële regels voor short-term projects als voor 
geaccrediteerde organisaties

• Ondersteuning voor de
– aanvragende organisatie

– deelnemers (‘participants’ & begeleiders)

– kosten voor inclusie van ‘low-skilled adult learners’
• voor de organisatie

• voor de deelnemers (participants & begeleiders)

– reiskosten

– voorbereidende bezoeken

– cursuskosten

– taalkundige ondersteuning

– uitzonderlijke kosten

• Minimum budget: ? EUR

• Maximum budget: ? EUR



Organisatorische kosten

1. uitvoering en coördinatie v.h. project

(voorbereiding – monitoring – erkenning…)

• €100 per
– personeelslid

– ‘low-skilled adult learner’ in groepsmobiliteit

– uitgenodigde expert 

– ontvangen leraar (pas afgestudeerd/in spe)

• €350 per

- ‘individual low-skilled adult learner’

- personeelslid dat job shadowing of 
les/vormingsopdracht doet 



Reiskosten

2. (H/T) voor deelnemers en begeleiders

Afstand (*) standaard ‘green travel’

0-99 km €23

100-499 km €180 €210

500-1999 km €275 €320

2000-2999 km €360 €610

…(zie programmagids 

p 118)

(*): ‘air distance’ volgens de distance calculator van de Europese 
Commissie (enkele richting)

Basisfinanciering t.e.m. 14de dag van de leeractiviteit – vanaf 15de dag: 
max 70% van de basisfinanciering

Green travel: hoofddeel van de reis met lage emissie transport

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Verblijfskosten

3.’Individual support’ (maaltijden en accommodatie) voor deelnemers 
en begeleiders

Verblijfskosten ook voor reisdagen; standaard 2 d H/T; green travel + 4 

Dagelijkse unit cost tot en met 14de dag van de leeractiviteit – vanaf dag 15: 70%

Volw lerenden Personeel

Noorwegen, Denemarken, Luxemburg, IJsland, 

Zweden, Ierland, Finland, Liechtenstein
108 144

Nederland, Oostenrijk, België, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Spanje, Cyprus, Griekenland, 

Malta, Portugal

94 128

Slovenië, Estland, Letland, Kroatië, Slovakije, 

Tsjechische Republiek, Turkije, Hongarije, Polen, 

Roemenië, Bulgarije, Noord-Macedonië, Servië

79 112



Financiële ondersteuning voor
4. Ondersteuning voor inclusie van mensen met ‘fewer
opportunities’

a) = kosten ivm organisatie van de mobiliteit, op basis van reële kosten

€100 per persoon voor de organisatie

b) bijkomende kosten verbonden aan reis- en maaltijden/overnachtingen van mensen 
met fewer opportunities: 

€100% van de ontvankelijke (reële) kosten

5. Voorbereidende bezoeken
€575 per deelnemer, max 3 deelnemers per bezoek

Deelnemers: rechtstreeks te maken met de organisatie van de leermobiliteitsactiviteiten

6. Cursuskosten
€80 per deelnemer per dag, max 10 dagen of max €800 per personeelslid in 1 

beurscontract



Financiële ondersteuning voor

4. Ondersteuning voor inclusie van deelnemers met ‘fewer
opportunities’ en hun begeleiders

a) €100 per persoon voor de organisatie

b) bijkomende kosten verbonden aan reis- en 
maaltijden/overnachtingen van mensen met fewer opportunities: 

€100% van de ontvankelijke (reële) kosten

5. Voorbereidende bezoeken
€575 per deelnemer, max 3 deelnemers per bezoek

Deelnemers: rechtstreeks te maken met de organisatie van de leermobiliteitsactiviteiten

6. Cursuskosten
€80 per deelnemer per dag, max 10 dagen of max €800 per personeelslid in 1 

beurscontract



Financiële ondersteuning voor

7. Taalondersteuning

a) = kosten voor materialen om talen te leren opdat de deelnemers het nodig hebben om 
de kennis van de taal te verbeteren waarin ze opleiding/vorming volgen of 
leermobiliteitsactiviteiten doen

€150

- per deelnemer die in aanmerking komt voor Online Language Support en die dit 
niet kan volgen omdat de gepaste taal of het taalniveau niet beschikbaar is; 

- niet beschikbaar voor:

- personeel dat leermobiliteit onderneemt korter dan 31 dagen. 

- volwassen lerenden die aan een groepsmobiliteitsactiviteit deelnemen

8. Uitzonderlijke kosten

- Financiële garantie als het NA dit vraagt (vnl voor organisaties die geen ‘public body’ zijn)

80% van de ontvankelijke kosten

- Dure reiskosten omdat de plaats van bestemming zo afgelegen is / onbereikbaar is dat ze 

niet met de “standaardbeurs” betaald kunnen worden

80% van de ontvankelijke reiskosten



KA1 in Erasmus+

voor volwassen lerenden en personeel in 

volwasseneneducatie

Inclusie en diversiteit:

- iedereen zou moeten kunnen deelnemen

- motivatie

- persoonlijke ontwikkeling

- leer-noden

Personeel: het ‘geleerde’ moet ten goede komen aan alle 

cursisten/lerenden in de organisatie

Deelnemers betrekken in voorbereiding, implementatie en opvolging + 

in beslissingen

Duurzaamheid op het vlak van milieu:

-verantwoord gedrag

-bewustzijn => dagdagelijks principe

Digitalisering:

-gebruik van digitale middelen / leermethodes / contacten

Participatie

-participatorische vaardigheden; sociale & interculturele competenties

-kritisch denken, media geletterdheid

-formeel & non-formele leeractiviteiten, Europese waarden



+ een goed KA1-project
Voldoet aan de kwaliteitsvereisten ook naar de deelnemers toe: 

- Praktische regelingen (reis/accommodatie…)

- Gezondheid, veiligheid, regelgeving…

- Selectie van de deelnemers: eerlijk en transparant 

- Voorbereiding ivm het gastland!

- Monitoring en mentoring

- Definieer de leerresultaten

- Evalueer en geef erkenning aan de leerresultaten

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


+ een goed KA1-project
Voldoet aan de kwaliteitsvereisten: 

- Bijdrage aan de promotie van het E+ programma

- Voor basistaken ben je zelf verantwoordelijk

- Ondersteunende organisaties? Transparant gebruik!

- Co-financiering van deelnemers? Enkel indien verantwoord!

- KA1-resultaten moet je integreren in je organisatie

- Een volgende KA1-aanvraag bouwt verder op de vorige

- Je vraagt feedback van de deelnemer(s) en doet daar iets mee

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


+ een goed KA1-project
Voldoet aan de kwaliteitsvereisten : 

- Deelt de leerresultaten in de eigen organisatie

- Deelt de leerresultaten met andere organisaties en ‘het publiek’

- Maakt bekend dat de organisatie meedoet met Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools


Beoordelingscriteria

Criterium Maximum score 

Relevantie van het project 30 punten

Kwaliteit van projectontwerp en –uitvoering 40 punten

Kwaliteit van de opvolgingsactiviteiten 30 punten

TOTAAL 100 punten

Minimum 60/100

Minimum de helft per criterium



Waar vind je de formulieren? KA 122 (short term)

KA121 (accreditatie)

ADU (SCH – VET)

Erasmus+ and European Solidarity Corps

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

- Zorg voor je ‘OID!’ (organisation identity)

- Schrijfsessies KA1:

- 23/04 – 9u30-11u30

- Zie de Epos-website!

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Technische instructies:
KA121 - Accredited projects for mobility of learners and staff in school 

education, vocational education and training, and adult education Index 

- Erasmus+ & European Solidarity Corps IT Documentation - EC 

Extranet Wiki (europa.eu)

KA122 - Short-term projects for mobility of learners and staff Index -

Erasmus+ & European Solidarity Corps IT Documentation - EC 

Extranet Wiki (europa.eu)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA122+-+Short-term+projects+for+mobility+of+learners+and+staff+Index
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/KA121+-+Accredited+projects+for+mobility+of+learners+and+staff+in+school+education%2C+vocational+education+and+training%2C+and+adult+education+Index


Leermobiliteit (KA1)

Voorbeelden:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Be ready for the digital transition in Adult Education

Cultuurnetwerk - Kempen: Expeditie Community Librarianship in de EU

Gemeente Meerhout, Laakdal, Dessel, Retie, Balen en Stad Geel

Vormingplus+ Limburg: Digital Story-telling

Cursus in DK

Stichting Lodewijk De Raet: P2P-education

Jobshadowing in DE, IE, SE

https://www.onsverhaal.be/


Erasmus+ : EPALE – Elektronisch Platform 

voor de volwasseneneducatie

Netwerking 

http://ec.europa.eu/epale

NOG EEN INTERESSANTE WEBSITE: Lang Leven Leren NIEUW !

Partnerfinding

Cursussen - seminaries

Informatie over de volwasseneneducatie in Europa

http://ec.europa.eu/epale
https://langlevenleren.be/welke_steen_leg_jij_erbij/


Nuttig !
• Gids voor de beoordelaars (nieuwe versie nog niet 

beschikbaar)

• Projects Results Platform

• Laat je (tijdig) projectaanvraag (gratis) nalezen en 
becommentariëren door Ryckevelde OF Alden Biesen!

Noodzakelijk!
*** Programmagids

*** Epos-Nieuwsbrief ! ***

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/Ka1/Handleiding/2018/2017-expert-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos-nieuwsbrief


Dankjewel!

With the support of the Erasmus+ Programme of 

the European Union

renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

02 553 97 46

mailto:renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

