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DEFINITIES DEELNEMERS MET FEWER 
OPPORTUNITIES 
DEFINITIE LAAGGESCHOOLDE VOLWASSEN 
LERENDE 
ERASMUS+ ONDERWIJS EN VORMING – Oproep 2023 
(beslissing van de Nationale Autoriteit van 24 januari 2023) 

1. DEFINITIES DEELNEMERS MET FEWER OPPORTUNITIES 

1.1. CONTEXT 

De Erasmus+-programmagids 2023 geeft een ruime omschrijving van de verschillende 

obstakels die deelnemers met fewer opportunities kunnen verhinderen om aan het 

programma deel te nemen of hun deelname bemoeilijken. 

Om het Erasmus+-programma inclusiever te maken, wordt bij een aantal acties 

aangegeven dat wanneer organisaties zich inzetten om activiteiten te ontwikkelen voor 

deelnemers met fewer opportunities, er extra financiële middelen zullen toegekend 

worden (‘inclusion support’ voor het projectmanagement en/of voor de deelnemer). 

Om te vermijden dat organisaties zelf moeten beslissen wat het profiel is van een 

deelnemer met fewer opportunities, heeft Epos in overleg met de Nationale Autoriteit, 

onderstaande lijst met ontvankelijke profielen geformuleerd voor de oproepronde 2023. 

Wij raden aanvragers aan om in het aanvraagformulier steeds aan te geven hoeveel 

deelnemers aan de ontvankelijke profielen beantwoorden. 

1.2. Profielen geldig voor het domein schoolonderwijs 

• Deelnemers met een functiebeperking 

• Indicatorleerlingen (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gelijke-

onderwijskansen/ondersteuning-van-scholen) 

1.3. Profielen geldig voor het domein beroepsonderwijs en -opleiding 

• Deelnemers met een functiebeperking 

• Indicatorleerlingen (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gelijke-

onderwijskansen/ondersteuning-van-scholen) 

• Volwassen lerenden die beantwoorden aan de definitie voor laaggeschoolde 

volwassen lerenden (zie 2.) 

1.4. Profielen geldig voor het domein volwasseneneducatie 

• Deelnemers met een functiebeperking 

• Deelnemers die beantwoorden aan de definitie voor laaggeschoolde volwassen 

lerenden (zie 2.) 
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1.5. Profielen geldig voor het domein hoger onderwijs 

Volgende categorieën zoals gedefinieerd in de Codex Hoger Onderwijs : 

• Beursstudenten 

• Werkstudenten 

• Studenten met een functiebeperking 

• Bijna-beursstudenten 

2. DEFINITIE LAAGGESCHOOLDE VOLWASSEN LERENDE 

• De deelnemer beschikt niet over een diploma 3de graad secundair onderwijs 

en/of 

• De deelnemer leeft van een vervangingsinkomen (en beschikt hierdoor niet over 

voldoende "duurzame skills" om in het levensonderhoud te voorzien) 


