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PROJECTEN

VOOR INDIVIDUELE

LEERMOBILITEIT





HET PROJECT



▪PLANNING

▪VOORBEREIDING

▪UITVOERING VAN

MOBILITEITSACTIVITEITEN

▪FOLLOW-UP



ERASMUS

KWALITEITS-

NORMEN



▪BIJDRAGEN TOT DE OBJECTIEVEN

VAN HET PROGRAMMA

▪GOED BEHEER VAN DE

MOBILITEITSACTIVITEITEN

▪KWALITEIT EN ONDERSTEUNING

BIEDEN AAN DE DEELNEMERS

▪RESULTATEN EN KENNIS DELEN

https://www.epos-vlaanderen.be/projectuitvoering/individuele-leermobiliteit-ka1/kwaliteitsnormen/

https://www.epos-vlaanderen.be/projectuitvoering/individuele-leermobiliteit-ka1/kwaliteitsnormen/


AANVRAGERS



2.1. Onderwijs- en opleidingsverstrekkers die ontvankelijke onderwijs- en opleidingsprogramma’s en –activiteiten

aanbieden in het domein ‘beroepsonderwijs en -opleiding’

volledige tekst op https://www.epos-vlaanderen.be

ONTVANKELIJKE ONDERWIJS- EN 

OPLEIDINGSPROGRAMMA’S

EN -ACTIVITEITEN

VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES

secundair onderwijs 3de graad dubbele finaliteit scholen2

secundair onderwijs 3de graad arbeidsmarkt-

finaliteit
scholen2

Se-n-Se, HBO5 verpleegkunde scholen2

7e jaar BSO scholen2

deeltijds beroepsonderwijs

• centra voor deeltijds onderwijs

• centra voor leren en werken

• SYNTRA opleidingscentra

buitengewoon secundair onderwijs 

opleidingsvorm 3 en 4 (beroeps- en technisch 

onderwijs)

scholen2

diplomagerichte beroeps- en technische 

opleidingen binnen secundair 

volwassenenonderwijs

CVO’s

voortgezette beroepsopleiding

• VDAB

• SYNTRA opleidingscentra

• sectorale opleidingsinstituten / -fondsen

• provinciale opleidingscentra voor veiligheid

• erkende centra voor naschoolse vorming 

landbouw en visserij

school = 

administratieve 

entiteit met 

instellingsnummer



Lokale en regionale overheden, coördinatieorganen en andere organisaties

met een rol in het domein ‘beroepsonderwijs en -opleiding’

Bedrijven en andere publieke of private organisaties die leerders en leerjongeren ontvangen,

trainen of op een andere manier met hen werken binnen beroepsonderwijs en -opleiding –

dit ontvankelijkheidscriterium zal door het Nationaal Agentschap toegepast  worden

gebaseerd op de informatie die door de aanvrager wordt verstrekt aangaande hun feitelijke activiteiten

ROL IN HET ONDERWIJS- EN 

OPLEIDINGSSYSTEEM
VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES

de verstrekkers vermeld in tabel 2.1 overkoepelen en 

ondersteunen in hun missie

• Koepels

• scholengemeenschappen/scholengroepen

• steden en gemeenten

• provincies

de verstrekkers vermeld in tabel 2.1 ondersteunen in 

hun missie

• CLBs

• pedagogische begeleidingsdiensten

• Regionale Technologische Centra

• sectorale opleidingsinstituten / -fondsen

• steden en gemeenten

• provincies

• VDAB

• SYNTRA Vlaanderen

• VOKA

de in tabel 2.1 vermelde scholen controleren op de 

kwaliteit van hun onderwijs
• onderwijsinspectie



AANVRAAGPROCEDURES



KORTLOPEND PROJECT
GEACCREDITEERD

PROJECT

▪ 23 februari 2023 – 12:00:00 ‘s middags

▪ Projectduur: 6-18 maand

▪ Start tussen 01/06/23 en 31/12/23

▪ 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 2023 – 12:00:00 ‘s middags

▪ Projectduur: 15 maand

▪ Start op 01/06/23

▪ 1 aanvraag mogelijk per organisatie

▪ Enige mogelijkheid voor financiering

van een consortium

KA122-VET KA121-VET

school = 

administratieve 

entiteit met 

instellingsnummer



COMBINEREN VAN FINANCIERING

Per call kan een organisatie financiering gebruiken uit maximaal 2 

financieringsovereenkomsten KA1 beroepsonderwijs en -opleiding

▪ 1 eigen kortlopend project + 1 lid van consortium

▪ 1 eigen geaccrediteerd project + 1 lid van consortium

▪ 1 lid van consortium + 1 lid van consortium



BUDGET 2023

TOTAAL KA122-VET KA121-VET

€8.214.901,54 €821.490,15 €7.393.411,39





ACTIVITEITEN



PERSONEEL LERENDEN EXTRA

• JOB SHADOWING (2-60)

• OPLEIDINGS-

EN VORMINGS-

OPDRACHT (2-365)

• CURSUS EN TRAINING 

(2-30)

• EXPERT OP 

UITNODIGING (2-30)

• ONTVANGEN VAN 

OPLEIDER IN OPLEIDING 

(10-365)

• VOORBEREIDEND 

BEZOEK

MOGELIJKE ACTIVITEITEN

• DEELNAME AAN 

VAARDIGHEIDS-

WEDSTRIJD (1-10)

• KORTDURENDE 

LEERMOBILITEIT VAN 

LERENDEN (10-89)

• LANGDURENDE 

LEERMOBILITEIT VAN 

LERENDEN –

ERASMUSPRO (90-365)

ENKEL BINNEN EEN GEACCREDITEERD PROJECT                              MAXIMAAL 20% VAN BUDGET



LERENDEN

In aanmerking komende deelnemers zijn lerenden en leerlingen in initiële en 

voortgezette vormen van beroepsonderwijs en -opleiding.

Deelnemers moeten zijn ingeschreven voor een in aanmerking komend 

initieel of voortgezet programma voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Pas afgestudeerden (of voormalige leerlingen) van in aanmerking komende 

initiële en voortgezette programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding 

komen tot 12 maanden na het afstuderen voor deelname in aanmerking.



FEWER OPPORTUNITIES

▪ Deelnemers met een functiebeperking

▪ Deelnemers uit het leerplichtonderwijs die beantwoorden aan minstens 

één van de door de Vlaamse overheid gebruikte GOK-indicatoren.

▪ 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)



KORTDURENDE LEERMOBILITEIT VAN LERENDEN

WAT?

Lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen in het buitenland een leerperiode 

doorbrengen bij een partneraanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding, in een 

bedrijf of in een andere organisatie die actief is op het gebied van beroepsonderwijs 

en -opleiding of de arbeidsmarkt.

De leerperiode moet een sterk op arbeid gericht onderdeel omvatten en voor elke 

deelnemer moet een individueel leerprogramma worden vastgesteld.

Voor deelnemers met fewer opportunities kan, indien gerechtvaardigd, mobiliteit met 

een minimale duur van twee dagen worden georganiseerd.

DUUR? 10-89 dagen

WAAR?
In een programmaland (behalve België).

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



LANGDURENDE LEERMOBILITEIT VAN LERENDEN - ERASMUSPRO

WAT?

Lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen in het buitenland een langere 

leerperiode doorbrengen bij een partneraanbieder van beroepsonderwijs en -

opleiding, in een bedrijf of in een andere organisatie die actief is op het gebied van 

beroepsonderwijs en -opleiding of de arbeidsmarkt.

De leerperiode moet een sterk op arbeid gericht onderdeel omvatten en voor elke 

deelnemer moet een individueel leerprogramma worden vastgesteld.

DUUR? 90-365 dagen

WAAR?
In een programmaland (behalve België).

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



DEELNAME AAN VAARDIGHEIDSWEDSTRIJDEN

WAT?

Lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen deelnemen aan internationale 

sectorale evenementen waarbij zij in de vorm van een wedstrijd hun vaardigheden 

aantonen met het oog op de bevordering, de erkenning en de uitwisseling van 

ervaring, knowhow en technologische innovaties in beroepsonderwijs en –opleiding

Er wordt ook voorzien in de financiering voor personeel, mentoren of deskundigen die 

de lerenden tijdens de activiteit begeleiden.

DUUR? 1-10 dagen

WAAR?
In een programmaland (behalve België).

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



PERSONEEL

In aanmerking komende deelnemers zijn leerkrachten, opleiders en alle 

andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in initiële 

en voortgezette vormen van beroepsonderwijs en -opleiding werkzaam zijn.

In aanmerking komend niet-onderwijzend personeel omvat personeel dat 

werkzaam is bij aanbieders van initieel en voortgezet beroepsonderwijs en -

opleiding (zoals leidinggevenden, functionarissen voor internationale 

mobiliteit enz.) of bij andere organisaties die actief zijn in beroepsonderwijs 

en -opleiding (bv. opleiders in lokale partnerbedrijven, adviseurs, 

beleidscoördinatoren die belast zijn met beroepsonderwijs en -opleiding 

enz.).

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 en 

bedrijfsinterne 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).

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



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).

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



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.

Opgelet: aanbieders van cursussen en opleiding zijn volledig onafhankelijk van het 

Erasmus+-programma en treden op als dienstverleners in een vrije markt. De keuze 

van cursussen en trainingen valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de 

begunstigde organisatie.

Hier vind je kwaliteitsnormen als ondersteuning om je te begeleiden bij je keuze.

DUUR? 2-30 dagen

WAAR? In een programmaland (behalve België).

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


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)

In een partnerland (enkel voor geaccrediteerde organisaties)



Voor elke activiteit kan aanvullende steun worden verleend voor 
begeleiders van deelnemers met fewer opportunities, 
minderjarigen of jongvolwassenen die toezicht nodig hebben.

De begeleiders kunnen worden gesteund tijdens de gehele duur 
van de activiteit of tijdens een gedeelte ervan. 

BEGELEIDERS





FINANCIERING



▪ ORGANISATIEBUDGET

▪ REISBUDGET

▪ VERBLIJFSBUDGET

▪ INCLUSIESTEUN

▪ VOORBEREIDENDE 

BEZOEKEN

▪ CURSUSKOST

▪ TAALONDERSTEUNING

▪ UITZONDERLIJKE 

KOSTEN

MOGELIJKE FINANCIERING



ORGANISATIE-

BUDGET

PER DEELNEMER

€100

▪ Cursus en training

▪ Expert op uitnodiging

▪ Ontvangen van opleider in 

opleiding

▪ Deelname aan 

vaardigheidswedstrijd

€350
(€200 vanaf deelnemer 101 in dezelfde 

activiteit)

▪ Kortdurende leermobiliteit van 

lerenden

▪ Job shadowing

▪ Opleidings- en vormingsopdracht

€500

▪ Langdurende leermobiliteit van 

lerenden (ErasmusPro)

▪ Activiteit met partnerland



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

▪ 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
€162 €113 €144 €101 €126 €88

De partnerlanden zijn ook ondergebracht in deze 3 landengroepen (zie Programmagids). De bedragen zijn identiek.

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/)

▪ €300 / deelnemer langdurende leermobiliteit voor lerenden (ErasmusPro)

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



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






Jan Ceulemans

• Scholen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel

Ben De Maeijer

• Volwasseneneducatie

• Openbare besturen

Marc De Vlieger

• Scholen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

• Arbeidsmarktactoren



VEEL SUCCES!


