
 

Erasmus+ Programma 2014-2020                                                       

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs (hoger onderwijs, scholen, beroepsonderwijs 

en volwassenenonderwijs), opleiding, jeugd en sport in Europa.  

EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) is de beheerder voor 

ERASMUS+ Subsidiemogelijkheden 

Wat Doet Erasmus+ 

 Werkloosheid bestrijden 

 Volwassenenonderwijs bevorderen 

 Democratische participatie onder jongeren aanmoedigen 

 Innovatie, samenwerking en hervorming ondersteunen 

 Voortijdig schoolverlaten terugdringen 

 Samenwerking en mobiliteit met EU-partnerlanden bevorderen 

 

Education and Training 2020 (ET2020) doel voor Volwasseneneducatie 

 De EU heeft zich ten doel gesteld dat minstens 15% van alle volwassenen moet deelnemen 

aan een leven lang leren. 

Te weinig volwassenen hebben toegang tot volwassenenonderwijs. 

De deelname aan het volwassenenonderwijs in de EU varieert sterk van land tot land van 1,4% 

tot 31,6 % (in 2012).  

Deelname van volwassenen aan leer actief is nog ver verwijderd van het benchmark van 15% 

De participatiegraad is bijzonder teleurstellend voor laaggeschoolde en oudere volwassenen.  

Een Europese aanpak kan het beleid succesvoller maken, extra steun bieden en de 

uitwisseling van ervaringen tussen landen verbeteren. 

 

Begroting van Erasmus+ 

Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen de kans om in het 

buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. 5% hiervan is 

bedoeld voor Volwasseneneducatie 

 



 

I-OPEN is een Mobiliteit in de Volwasseneneducatie - Key Action 1 

Voor het stimuleren van mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie stelt 

Erasmus+ subsidie beschikbaar. Door Europese uitwisseling vergroten professionals hun 

vaardigheden en leren organisaties van elkaar. De kwaliteit van de volwasseneneducatie in 

Europa zal hierdoor verbeteren. 

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor mobiliteit van professionals in de 

volwasseneneducatie. Europese uitwisseling biedt professionals de kans om hun kennis en 

vaardigheden te vergroten.  

 Trainingen te volgen  

 Mee te lopen (job shadowing) bij buitenlandse organisaties om nieuwe kennis en 

ervaring op en ontwikkelen zij zich op hun vakgebied. De subsidie kan alleen door 

organisaties aangevraagd worden. 

Binnen Erasmus+ verstaan we onder volwasseneneducatie: 

de formele volwasseneneducatie (bijvoorbeeld roc's) en Tweede Kansonderwijs. 

de non-formele volwasseneneducatie:  

alle organisaties/privé-instellingen die vorming en/of educatie geven aan volwassenen 

zonder er een wettelijk erkend certificaat/ diploma voor uit te reiken 

 socio-culturele organisaties 

 vrijwilligersorganisaties 

 erfgoedcentra 

 musea 

 bibliotheken 

 vakbonden enzovoort. 

Erasmusplus.nl 

Het subsidieprogramma Erasmus+ wordt uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen: 

het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en het Nationaal Agentschap 

Erasmus+ Jeugd.   

Nuffic, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen samen deze Nationale 

Agentschappen, in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

CINOP is het nationale agentschap voor middelbaar beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie 



Source : http://www.erasmusplus.nl/ 


