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PROJECTEN

VOOR INDIVIDUELE

LEERMOBILITEIT



▪BIJDRAGEN TOT DE DOELSTELLINGEN

VAN HET ERASMUS+ PROGRAMMA
- Milieu, duurzaamheid, green deal

- Inclusie en diversiteit

- Europese identiteit en democratie

- Digitalisering in opleiding

- Ontwikkeling van sleutelcompetenties:
o.a. persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie,

levenslang leren, arbeidsmarktversterkend,…



▪GOED BEHEER VAN DE

MOBILITEITSACTIVITEITEN

▪KWALITEIT EN ONDERSTEUNING

BIEDEN AAN DE DEELNEMERS

▪RESULTATEN EN KENNIS DELEN



HET PROJECT



▪PLANNING

▪VOORBEREIDING

▪UITVOERING VAN

MOBILITEITSACTIVITEITEN

▪FOLLOW-UP





AANVRAGERS













ACTIVITEITEN



PERSONEEL LERENDEN EXTRA

• JOB SHADOWING (2-60)

• OPLEIDINGS-

EN VORMINGS-

OPDRACHT (2-365)

• CURSUS EN TRAINING 

(2-30)

• EXPERT OP 

UITNODIGING (2-60)

• ONTVANGEN VAN 

OPLEIDER IN OPLEIDING 

(10-365)

• VOORBEREIDEND 

BEZOEK

MOGELIJKE ACTIVITEITEN

• INDIVIDUELE MOBILITEIT 

VOOR LERENDE 

VOLWASSENEN (2-30)

• GROEPSMOBILITEIT 

VOOR LERENDE 

VOLWASSENEN (2-30)



PERSONEEL

Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, 

evenals opleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en 

personeelsleden die in de volwasseneneducatie werkzaam zijn.

Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel 

werkzaam in de volwasseneneducatie, hetzij bij aanbieders van 

volwasseneneducatie (bv. leidinggevenden), hetzij in andere organisaties 

die actief zijn in de volwasseneneducatie (bv. vrijwilligers, adviseurs, 

beleidscoördinatoren belast met volwasseneneducatie enzovoort).

Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of 

regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten 

van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, 

experten of vrijwilligers)



JOB SHADOWING

WAT?

De deelnemers kunnen een periode bij een gastorganisatie in een ander land 

doorbrengen om nieuwe praktijken te leren en nieuwe ideeën te verzamelen aan de 

hand van observatie en interactie met collega’s, deskundigen of andere 

praktijkmensen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bij de gastorganisatie.

DUUR? 2-60 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België)



OPLEIDINGS- EN VORMINGSOPDRACHT

WAT?

De deelnemers kunnen een periode onderwijs of opleiding geven aan lerenden bij 

een gastorganisatie in een ander land, om op die manier te leren hoe zij hun taken 

moeten vervullen en om met collega’s van gedachten te wisselen.

DUUR? 2-365 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België)



CURSUS EN TRAINING VOLGEN

WAT?

De deelnemers kunnen een gestructureerde cursus volgen of een vergelijkbare vorm 

van opleiding die wordt verstrekt door gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en die 

gebaseerd is op een vooraf bepaald leerprogramma en leeruitkomsten.

Bij de opleiding moeten deelnemers uit minstens twee verschillende landen betrokken 

zijn en er moet interactie mogelijk zijn met andere lerenden en met de opleiders.

Volledig passieve activiteiten zoals het luisteren naar lezingen of toespraken of het 

bijwonen van massaconferenties worden niet ondersteund.

DUUR? 2-30 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België).



LERENDEN

In aanmerking komende deelnemers zijn kansarme lerende volwassenen, in 

het bijzonder laagopgeleide lerende volwassenen. Deelnemende lerenden

moeten zijn ingeschreven voor een programma voor volwasseneneducatie 

bij de uitzendende organisatie.



FEWER OPPORTUNITIES

▪ Deelnemers met een functiebeperking

▪ Volwassen lerenden die beantwoorden aan de definitie voor 

laaggeschoolde volwassen lerenden:

o De deelnemer beschikt niet over een diploma 3de graad secundair 

onderwijs

o en/of

o De deelnemer leeft van een vervangingsinkomen (en beschikt hierdoor 

niet over voldoende "duurzame skills" om in het levensonderhoud te 

voorzien)



INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT VAN LERENDEN

WAT?

lerende volwassenen kunnen een periode bij een gastorganisatie in het buitenland 

doorbrengen teneinde hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Voor elke 

deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Het leerprogramma 

kan een combinatie van verschillende formele, informele en niet-formele 

leermethoden omvatten, met inbegrip van klassikaal leren, werkplekleren, job 

shadowing, observatie en andere innovatieve benaderingen

DUUR? 2-30 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België)



GROEPSMOBILITEIT VOOR LERENDE VOLWASSENEN

WAT?

een groep lerende volwassenen van de uitzendende organisatie kan tijd doorbrengen 

in een ander land om te kunnen profiteren van innovatief onderwijs georganiseerd 

met behulp van samenwerking tussen de uitzendende en de gastorganisatie (de 

aankoop van in de handel verkrijgbare opleidingsdiensten wordt niet ondersteund). 

De activiteiten kunnen een combinatie van verschillende formele, informele en niet-

formele leermethoden en technieken omvatten, zoals intercollegiaal leren, 

werkplekleren, vrijwilligerswerk en andere innovatieve benaderingen. De lerenden

moeten tijdens de volledige looptijd van de activiteit worden begeleid door bevoegde 

opleiders van de uitzendende organisatie en zij moeten deelnemen aan de uitvoering 

van het leerprogramma. 

DUUR? 2-30 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België)



EXPERT OP UITNODIGING

WAT?

Organisaties kunnen buitenlandse opleiders, leerkrachten, beleidsdeskundigen of 

andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uitnodigen die kunnen bijdragen tot de 

verbetering van onderwijs, opleiding en leren bij de ontvangende organisatie

Uitgenodigde deskundigen kunnen bijvoorbeeld opleiding geven aan het personeel 

van de ontvangende organisatie, nieuwe onderwijsmethoden demonstreren of goede 

praktijken in organisatie en management helpen overbrengen.

WIE?

Uitgenodigde deskundigen zijn mensen uit een ander programmaland die expertise 

en opleiding kunnen verstrekken op een gebied dat relevant is voor de behoeften en 

doelstellingen van de organisatie die hen uitnodigt.

DUUR? 2-60 dagen

WAAR?
Bij de begunstigde

Bij een lid van een consortium



ONTVANGEN VAN OPLEIDER IN OPLEIDING

WAT?

Aanvragende organisaties kunnen als gastheer optreden voor leerkrachten in 

opleiding die een stageperiode in het buitenland willen vervullen.

De gastorganisatie zal steun ontvangen om de activiteit op te zetten, terwijl de 

reiskosten en individuele steun voor de deelnemer moeten worden verstrekt door de 

uitzendende instelling (die daarvoor ook Erasmus+-financiering mag aanvragen).

WIE?

Optreden als gastheer voor een opleider in opleiding is een mogelijkheid voor 

deelnemers die zijn ingeschreven in of pas zijn afgestudeerd aan een lerarenopleiding 

(of een vergelijkbaar onderwijsprogramma voor opleiders) in een ander 

programmaland.

DUUR? 10-365 dagen

WAAR?
Bij de begunstigde

Bij een lid van een consortium



VOORBEREIDEND BEZOEK

WAT?

Organisaties kunnen een voorbereidend bezoek aan hun gastpartner organiseren 

voordat de mobiliteit plaatsvindt.

Voorbereidende bezoeken zijn geen op zichzelf staande activiteit, maar een 

ondersteunende regeling voor mobiliteit van personeel of lerenden.

Elk voorbereidend bezoek moet duidelijk worden gemotiveerd en bijdragen aan een 

verbetering van de inclusiviteit, het toepassingsgebied en de kwaliteit van 

mobiliteitsactiviteiten.

Voorbereidende bezoeken kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd om de 

mobiliteit van kansarme deelnemers beter voor te bereiden, de samenwerking aan te 

gaan met een nieuwe partnerorganisatie of langere mobiliteitsactiviteiten voor te 

bereiden.

Voorbereidende bezoeken kunnen worden georganiseerd als voorbereiding voor 

eender welk type mobiliteit van lerenden of personeelsmobiliteit, behalve van ‘cursus 

en training volgen’.

WIE?

Voorbereidende bezoeken kunnen worden verricht door alle personen die in 

aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten voor personeel en die betrokken zijn bij 

de organisatie van het project.

Lerenden die aan langlopende leermobiliteit zullen deelnemen en deelnemers met 

fewer opportunities aan elk soort activiteit kunnen bij wijze van uitzondering 

deelnemen aan voorbereidende bezoeken voor hun activiteiten.

DUUR? -

WAAR? In een programmaland (behalve België)



• EU-LANDEN

• IJSLAND

• LIECHTENSTEIN

• NOORD-MACEDONIË

• NOORWEGEN

• SERVIË

• TURKIJE



AANVRAAGPROCEDURES



KORTLOPEND PROJECT
GEACCREDITEERD

PROJECT

▪ 23 februari 2022 – 12:00:00 ‘s middags

▪ Projectduur: 6-18 maand

▪ Start tussen 01/06 en 31/12

▪ Maximaal 30 mobiliteiten
(uitgezonderd voorbereidende bezoeken en begeleiders) 

▪ 1 aanvraag mogelijk per organisatie

▪ Maximaal 3 gefinancierde projecten

in een periode van 5 jaar

▪ 23 februari 2022 – 12:00:00 ‘s middags

▪ Projectduur: 15 maand

▪ Start op 01/06

▪ 1 aanvraag mogelijk per organisatie

▪ Enige mogelijkheid voor financiering

van een consortium

▪ Nieuwe accreditatie: 19/10/2022

KA122-ADU KA121-ADU



COMBINEREN VAN FINANCIERING

Per call kan een organisatie financiering gebruiken uit maximaal 2 

financieringsovereenkomsten KA1 volwasseneneducatie

▪ 1 eigen kortlopend project + 1 lid van consortium

▪ 1 eigen geaccrediteerd project + 1 lid van consortium

▪ 1 lid van consortium + 1 lid van consortium





FINANCIERING



▪ ORGANISATIEBUDGET

▪ REISBUDGET

▪ VERBLIJFSBUDGET

▪ INCLUSIESTEUN

▪ VOORBEREIDENDE 

BEZOEKEN

▪ CURSUSKOST

▪ TAALONDERSTEUNING

▪ UITZONDERLIJKE 

KOSTEN

MOGELIJKE FINANCIERING



ORGANISATIE-

BUDGET

PER DEELNEMER

€100

▪ Cursus en training (personeel)

▪ Expert op uitnodiging

▪ Ontvangen van 

opleider/vormingswerker in 

opleiding

▪ Per lerende bij groepsmobiliteit

€350
(€200 vanaf deelnemer 101 in dezelfde 

activiteit)

▪ Per lerende bij individuele 

mobiliteit

▪ Job shadowing (personeel)

▪ Opleidings- en vormingsopdracht

(personeel)



BUDGET VOOR

TRANSPORT

STANDAARD GROEN REIZEN

10-99 km €23 -

100-499 km €180 €210

500-1999 km €275 €320

2000-2999 km €360 €410

3000-3999 km €530 €610

4000-7999 km €820 -

8000 km en meer €1500 -

▪ DISTANCE CALCULATOR https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-

tools/distance-calculator (vogelvlucht: H/T)

▪ GROEN REIZEN: Duurzame vervoermiddelen met een lagere 

uitstoot voor het grootste deel van de reis, zoals een bus, trein of 

carpooling.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


BUDGET VOOR

VERBLIJF

LANDENGROEP 1 LANDENGROEP 2 LANDENGROEP 3

DK / FI / IE / IS / LI / LU /

NO / SE

AT / BE / CY / DE / EL / ES /

FR / IT / MT / NL / PT

BG / CZ / EE / HR / HU / LT /

LV / MK / PL / RO / RS / SI /

SK / TU

DAG 1-14 DAG 15 - DAG 1-14 DAG 15 - DAG 1-14 DAG 15 -

LERENDE €108 €76 €94 €66 €79 €55

PERSONEEL / 

BEGELEIDER
€144 €101 €128 €90 €112 €78

.
Verblijfsbudget is ook mogelijk voor 2 reisdagen (groen reizen: max. 6 reisdagen)



INCLUSIESTEUN

Kosten verbonden aan de organisatie van 

mobiliteitsactiviteiten voor deelnemers met fewer

opportunities

€100 / deelnemer (forfaitair)

Bijkomende kosten om de deelname van deelnemers met 

fewer opportunities (en hun begeleiders) mogelijk te

maken (inclusief verantwoorde kosten voor reis en verblijf

indien hiervoor geen budget werd gevraagd via de 

budgetcategorieën ‘budget voor verblijf’ en ‘budget voor

transport’) 

100% van de ontvankelijke reële kosten



VOORBEREIDEND

BEZOEK

▪ €575 / deelnemer

▪ Maximaal 3 deelnemers per bezoek

▪ €80 / deelnemer / dag

▪ Een persoon kan maximaal €800 ontvangen binnen hetzelfde contract

CURSUSKOST



▪ €150 / deelnemer (behalve personeelsmobiliteit korter dan 31 dagen)

▪ ENKEL wanneer de taal/het taalniveau niet wordt aangeboden via Online 

Language Support (OLS - https://erasmusplusols.eu/nl/)

TAAL-

VOORBEREIDING

▪ Hoge reiskosten van deelnemers en begeleiders: 80% van de 

ontvankelijke reële kost (Hoge reiskosten gelden wanneer de ondersteuning van de 

reiskosten op basis van de eenheidskosten minder dan 70 % van de reiskosten van de 

deelnemers omvat.)

▪ Visum- en visumgerelateerde kosten, verblijfsvergunningen, vaccinaties 

en medische certificaten: 100 % van de ontvankelijke reële kost

UITZONDERLIJKE

KOSTEN

https://erasmusplusols.eu/nl/


FORMULIEREN

&

EXTRA INFO



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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines


HET PROJECT





Nog meer info op de website van EPOS…

Nog meer info in de gids van Erasmus+  (NL/EN)

Nog meer info dankzij EPALE 

Bij concrete vragen over volwasseneneducatie: ben.demaeijer@epos-vlaanderen.be

We organiseren ook schrijfsessies…

goed om weten…



VEEL SUCCES!




