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ACCREDITATIE VOOR ERASMUS

DE TOEKOMST VAN ERASMUS+

Het in 2014 gelanceerde Erasmus+-programma biedt tal van mogelijkheden 
voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport. Het programma voorziet de deelnemers van waardevolle 
vaardigheden en ervaringen en heeft de modernisering van onderwijs, 
opleidingen en jeugdwerk in heel Europa helpen bevorderen.
Met het nieuwe programma (2021-2027) wordt gestreefd naar een nog 
inclusievere, toegankelijkere en duurzamere opzet. Belangrijke 
doelstellingen hierbij zijn bijvoorbeeld de ondersteuning van de digitale 
transitie in het Europees onderwijs en de ontwikkeling van de Europese 
onderwijsruimte.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken is het nieuwe programma erop 
toegespitst de toegang voor organisaties eenvoudiger dan ooit te maken. 
Erasmus-accreditatie is van cruciaal belang voor het realiseren van  
deze doelstelling.
Erasmus-accreditatie is een nieuwe manier om toegang te krijgen tot  
de mobiliteitsactiviteiten in het kader van het nieuwe programma.  
In deze brochure leest u wat de accreditatie inhoudt, wie hiervoor in 
aanmerking komt en wat de voordelen zijn.  
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Accreditatie voor Erasmus 
fungeert als het ware als een 
lidmaatschapskaart voor de 
Erasmus-mobiliteitsactiviteiten. 

Om in aanmerking te komen 
voor financiering in het kader 
van kernactie 1, hoeven 
organisaties tijdens de zeven 
jaar durende looptijd van het 
programma slechts één keer 
geaccrediteerd te worden.
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VOLWASSENENONDERWIJS  
Met inbegrip van formeel, 
informeel en niet-formeel 
volwassenenonderwijs.

BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING  
Met inbegrip van initiële en voortgezette 
beroepsopleidingen, alsook alle vormen 
van beroepspraktijkvorming.

SCHOOLONDERWIJS 
Met inbegrip van vroegschoolse 
educatie en kinderopvang,  
en voorschoolse instellingen, 
basisscholen en middelbare scholen.

WAT HOUDT ERASMUS-
ACCREDITATIE IN?

Met Erasmus-accreditatie hebben organisaties 
toegang tot mogelijkheden voor leermobiliteit in  
het kader van kernactie 1. Kernactie 1 is gericht op 
het ondersteunen van organisaties bij het bieden  
van mogelijkheden tot professionele en persoonlijke 
ontwikkeling aan lerenden, leerkrachten, opleiders  
en andere personeelsleden uit het onderwijs.  

Elke Erasmus-accreditatie heeft betrekking op  
één van de volgende drie onderwijsgebieden:  

Kwaliteitsgarantie 

Bij de aanvraag voor Erasmus-
accreditatie zeggen organisaties  
toe zich aan een reeks 
kwaliteitsnormen voor Erasmus 
te houden. Geaccrediteerde 
organisaties hebben met deze 
normen een kant-en-klare 
succesformule in huis. Voor de 
deelnemers vormen de normen  
een kwaliteitsgarantie.  
De kwaliteitsnormen vindt u in het 
onderdeel “oproep tot accreditatie” 
of in het aanvraagformulier.

ONDERSTEUNDE ACTIVITEITEN:

Mobiliteit van onderwijspersoneel in 
de vorm van stages of meelopen in 
banen, onderwijsopdrachten en 
cursussen.

Individuele mobiliteit voor leerlingen, 
lerende volwassenen, leerlingen in 
het beroepsonderwijs, stagiaires en 
recent afgestudeerden.

Groepsmobiliteit voor leerlingen 
en lerende volwassenen. 
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WIE KOMT IN 
AANMERKING?
Organisaties uit programmalanden 
mogen een aanvraag indienen. Dit zijn 
alle lidstaten van de Europese Unie en 
een aantal andere landen dat zich bij 
het programma heeft aangesloten.  
De volledige lijst van programmalanden 
en hun nationale agentschappen  
vindt u hier:  
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_nl
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EEN GROOT AANTAL 
VERSCHILLENDE ORGANISATIES 
KOMT IN AANMERKING VOOR 
ACCREDITATIE, ZOALS:

Organisaties die schoolonderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding  
of volwassenenonderwijs bieden

Lokale en regionale overheden, 
coördinerende instanties en andere 
organisaties die een rol spelen  
op het gebied van schoolonderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding  
of volwassenenonderwijs

Bedrijven en andere organisaties  
die lerenden en leerlingen ontvangen  
of opleiden, of op andere wijze met  
ze werken in beroepsonderwijs  
en -opleiding

Ga naar de website van  
uw nationale agentschap 
om na te gaan of uw 
organisatie in aanmerking 
komt voor accreditatie!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_nl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_nl
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EEN PERSOONLIJKE 
STRATEGIE

Met Erasmus-accreditatie kunt 
u uw eigen doelstellingen 
vaststellen en hebt u alle 
vrijheid om uw eigen tempo te 
bepalen. Naarmate u voortgang 
boekt, kunt u uw plan bijstellen 
zodat het altijd actueel is.

INVESTERINGEN IN 
DE TOEKOMST

Dankzij de stabiele toegang tot 
financiering kunt u zich richten 
op uw langetermijndoel-  
stellingen. Met behulp van  
de mobiliteitsactiviteiten kunt u 
de kwaliteit van het lesgeven  
en leren binnen uw organisatie 
geleidelijk aan naar een nieuw 
niveau tillen.

WAT ZIJN DE 
VOORDELEN VAN 
ERASMUS-
ACCREDITATIE?

Voor toekenning van de accreditatie moeten 
organisaties een plan ontwikkelen dat is gericht 
op de uitvoering van hoogwaardige 
mobiliteitsactiviteiten en de inzet hiervan ter 
verbetering van hun aanbod op het gebied van 
onderwijs en opleiding. Na accreditatie profiteert 
uw organisatie van de volgende voordelen: 

STABIELE FINANCIERING

Uw organisatie is in het kader 
van het programma elk jaar 
verzekerd van financiële 
middelen voor nieuwe 
mobiliteitsactiviteiten.

MOGELIJKHEDEN VOOR 
GROEI EN ONTWIKKELING

U kunt nieuwe soorten 
activiteiten en vormen van 
samenwerking met nieuwe 
partnerorganisaties 
uitproberen, zonder steeds  
een nieuwe aanvraag te hoeven 
indienen.  

Ga naar de website van  
uw nationale agentschap 
om na te gaan of uw 
organisatie in aanmerking 
komt voor accreditatie!
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TWEE SOORTEN 
ERASMUS-
ACCREDITATIE

Als u besluit een aanvraag in te 
dienen voor Erasmus-accreditatie, 
kunt u kiezen uit twee opties:

ACCREDITATIE VOOR ERASMUS 
VOOR INDIVIDUELE ORGANISATIES
Dit is de standaardoptie – u vraagt 
financiering aan voor het personeel  
of de lerenden van uw eigen organisatie.  

Zodra u waardevolle ervaring hebt 
opgedaan, kunt u uw individuele accreditatie 
bovendien omzetten in accreditatie voor 
coördinatoren van een 
mobiliteitsconsortium!

ACCREDITATIE VOOR ERASMUS 
VOOR COÖRDINATOREN VAN  
EEN MOBILITEITSCONSORTIUM
Coördinatoren van een mobiliteits-
consortium kunnen leiding geven aan  
een groep organisaties die samenwerkt  
aan een gezamenlijk plan en mobiliteits-
activiteiten in het buitenland organiseert.    
Uw consortiumleden hoeven niet zelf over 
een Erasmus-accreditatie te beschikken, 
maar moeten wel uit hetzelfde land komen 
als uw organisatie.  

Twijfelt u nog of u een aanvraag  
wilt indienen? In dat geval zijn  
er nog andere opties!
Erasmus-accreditatie is niet verplicht.  
Er zijn ook andere manieren om deel te nemen  
aan het programma. Hier ziet u een aantal 
alternatieven:
• dien een aanvraag in voor een project in  

het kader van kernactie 1
• word lid van een bestaand mobiliteits- 

consortium
•  treed op als gastorganisatie voor  

deelnemers uit partnerorganisaties  
in het buitenland
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HOE DIEN IK EEN 
AANVRAAG IN?  

Aanvragen moeten worden ingediend bij  
het nationale agentschap van uw eigen land.

Uw Erasmusplan staat centraal binnen de 
aanvraagprocedure. In dit plan zet u uiteen hoe  
u de mobiliteitsactiviteiten wilt inrichten en wat  
uw organisatie met deze activiteiten beoogt.  
Uw Erasmusplan moet minstens twee jaar 
bestrijken. Bij verlenging hoeft u geen nieuwe 
aanvraag in te dienen.  

De aanvraagprocedure is ongecompliceerd.  
Het aanvraagformulier bevat het kader op basis 
waarvan u uw Erasmusplan kunt opstellen.  
Bij elk onderdeel worden toelichtingen en uitleg 
gegeven. 

Klik hier om het aanvraagformulier  
te bekijken: 
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/ 
af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

HOE ONTVANG IK FINANCIERING?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u toegang tot 
de speciale versnelde financiering in het kader 
van kernactie 1. Hierna kunt u elk jaar financiering 
aanvragen door simpelweg een financierings-
aanvraag in te dienen bij uw nationale agentschap.  

Het goede nieuws is dat een financieringsaanvraag 
iets heel anders is dan een reguliere aanvraag. Voor 
een inschatting van de benodigde financiering hoeft 
u enkel basisinformatie te verstrekken, zoals het 
aantal deelnemers en het soort activiteiten.

Elk jaar worden de beschikbare financiële middelen 
door het nationale agentschap verdeeld onder de 
geaccrediteerde organisaties. De details met 
betrekking tot de procedure voor financierings-
aanvragen en -toewijzingen vindt u op de website 
van het nationale agentschap en in de 
programmagids die elk jaar wordt gepubliceerd.

WAT DOE IK ALS MIJN 
ORGANISATIE IN MEER DAN ÉÉN 
ONDERWIJSGEBIED ACTIEF IS?

Uw organisatie kan in meer dan één onderwijsgebied 
worden geaccrediteerd! In dat geval dient u een 
aparte aanvraag in voor elk gebied waarvoor u 
geaccrediteerd wilt worden.

KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN 
ALS MIJN ORGANISATIE GEEN 
ERVARING HEEFT MET ERASMUS+? 

Ja, dat kan zeker! Alle belangstellende organisaties 
kunnen een aanvraag indienen voor Erasmus- 
accreditatie. 

Eerdere ervaring in het kader van Erasmus+  
is niet vereist. Bij twijfel kunt u bij uw  
nationale agentschap navragen of  
uw organisatie in aanmerking komt.

WAT DOE IK ALS IK MIJN 
ERASMUSPLAN IN EEN LATER 
STADIUM WIL WIJZIGEN?
Omstandigheden veranderen en plannen moeten  
van tijd tot tijd worden bijgesteld. Met betrekking 
tot de accreditatie voor Erasmus is dat geen 
enkel probleem.  

De praktische details, zoals het exacte aantal 
deelnemers en de plaats en duur van de activiteiten, 
kunnen tijdens de uitvoering worden aangepast.  
Ook de doelstellingen van uw Erasmusplan kunt u 
naar wens aanpassen. Uw nationale agentschap  
kan u uitleggen hoe en wanneer u dit kunt doen.

KAN IK VOLGEND JAAR  
EEN AANVRAAG INDIENEN?  

Jazeker! Elk jaar wordt er een nieuwe oproep  
tot Erasmus-accreditatie gepubliceerd.  

VRAGEN EN 
ANTWOORDEN

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


WILT U MEER WETEN?

Hieronder vindt u nadere informatie en hulpbronnen: 

Lees de Programmagids:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_nl

Klik hier om het aanvraagformulier te bekijken: 
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Neem contact op met uw nationale agentschap:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_nl
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