


The next Erasmus+

Lem van Eupen

Director Nationaal Agentschap Erasmus+ 

7 december 2017



Het huidige Erasmus+

“Erasmus+ helps European countries 

to modernise and improve their education and training systems

as well as their youth and sport policies, 

reinforcing their role as drivers for growth, employment, 

competitiveness, innovation and social cohesion.”



Het huidige Erasmus+

Belangrijkste (grootste) onderdelen:

1. 1. Mobiliteit voor jongeren, leerlingen, 

studenten, professionals

2. 2. Partnerschappen tussen 

onderwijsinstellingen, gemeenten, 

jongerenorganisaties, sportorganisaties, 

ngo’s, bedrijven, KvK’s,  enz.



Het huidige Erasmus+

Mid-Term Review NL:

Relevantie, effectiviteit, coherentie, complementariteit, 

meerwaarde, duurzaamheid

Cross-sectorale samenwerking, sociale inclusie

Efficiëntie  (administratieve last)



Een nieuw programma: context

• The Strategic Agenda of the European Union for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change

• The Europe 2020 strategy (EU2020)

• Education and training 2020 (ET 2020)

• The renewed framework for European cooperation in the Youth field (2010-2018)

• The European Union Work Plan for Sport

• The Paris Declaration

• EC Communication on Supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism

• EC Communication on Improving and modernising education

• New Skills Agenda for Europe

• Action Plan on the integration of third country nationals

• EU Youth Strategy

• EC Communication on Investing in Europe's Youth

• EC Communication on a European Solidarity Corps

• EC Reflection Paper on harnessing globalisation

• EC Communication on Strengthening European Identity through Education and Culture

• …...



EC Communication on Strengthening European 

Identity through Education and Culture  (1)

Centrale begrippen:

• Inzetbaarheid

• Sociale cohesie

• Actief burgerschap

• Europese waarden & identiteit



EC Communication on Strengthening European 

Identity through Education and Culture  (2)

Nieuwe ideeën:

• European Education Area in 2025

• Verdubbeling van aantal deelnemers Erasmus+

• Toewerken naar Europese universiteiten

• Opzet van een EU Teacher Academy

• Meer aandacht voor talenkennis

• Meer aandacht voor Europese identiteit



Politieke uitspraken

• EC-president Juncker: 
“Let's make sure we are 9 times more ambitious
with the future of the Erasmus+ programme.”

• President Macron, Frankrijk:
o 6 maanden studie of stage in ander EU-land voor 

alle jonge Europeanen

o Europese universiteiten gebaseerd op netwerken 
van instellingen

o verplicht 2 andere EU-talen op school in 2024



Inzet voor nieuw programma – EC 

• Directoraat-generaal Onderwijs & Cultuur: Erasmus++
o evolutie, geen revolutie

o meer inclusief programma

o Europese identiteit en gezamenlijke waarden promoten

• Directoraat-generaal Werkgelegenheid: Human Capital
programma
o gericht op stimuleren van werkgelegenheid, sociale inclusie 

en vaardigheden

o verbinding met European Pillar of Social Rights: toegang tot 
arbeidsmarkt, eerlijke en veilige werkomstandigheden, goed 
onderwijs, leven lang leren



Inzet voor nieuw programma – netwerken

• European University Association: 

o meer ruimte voor nieuwe uitdagingen, zoals ‘Erasmus+ for refugees’

o strategische partnerschappen vanuit Brussel toekennen en beheren

• LifeLong Learning Platform:

o vertienvoudiging budget

o meer focus op volwasseneneducatie, mbo en po/vo

o meer ruimte voor (internationale) ngo’s

o meer budget voor beleidsontwikkelingsprojecten (KA3)



Inzet voor nieuw programma – netwerken

NA Directors Network: 

o internationalisering voor iedereen

o combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling op 
individueel niveau en organisatieontwikkeling

o meer cross-sectorale samenwerking in één integraal programma 
voor de hele onderwijsketen (po/vo, mbo, ho en ve) en jeugd

o thematische flexibiliteit, aansluitend bij nationale context

o mogelijkheden voor ‘blended learning’

o proportionele administratieve last  betere toegankelijkheid

o stabiliteit en continuïteit qua structuur, regels en budget



Inzet voor nieuw programma – NL

• Neth-ER: 
o focus op lange-termijn effecten op Europese onderwijssystemen

o internationalisering voor iedereen

o bijdrage Erasmus+ aan onderwijsvernieuwing

• VSNU:
o forse budgetgroei om ambities te kunnen realiseren

o sterkere inzet Erasmus+ voor verdere implementatie EHEA

• MBO Raad: 
o internationalisering voor iedereen

o mobiliteit buiten Europa ook voor mbo

o Erasmus+ ook voor grensregio’s



Tijdspad

Januari 2018 Rapport Mid-Term Review Erasmus+

Q2 2018 Voorstel Meerjarig Financieel Kader

Q3 2018 Voorstel opvolger Erasmus+

Januari 2021 Ingangsdatum opvolger Erasmus+

(2021 t/m 2025)



Ideeën voor de toekomst?


