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Succesvolle projectaanvragen 

Transcript: 

Super dat je beslist hebt om een projectfinanciering aan te vragen! De aanvraagprocedure in 
het nieuwe Erasmus-programma verandert volledig, en dit betekent dat je al voor de herfst 
moet nadenken over jouw mobiliteitsplannen voor de volgende jaren, om dan een 
accreditering aan te vragen. 
Dit is geen mysterieus proces, maar er zijn wel verschillende zaken waarmee je rekening 
moet houden: 
 

Er zijn belangrijke achtergronddocumenten voor de accreditering, en ook voor de financiering 
zelf. Er zijn termen en uitdrukkingen die je zou moeten begrijpen en gebruiken. En het 
belangrijkste: je moet de juiste argumenten vinden voor jouw mobiliteitsplannen, en een 
duidelijke visie hebben op projectmanagement. 
Laat ons eens bekijken wat ervaren mobiliteitcoördinatoren aanbevelen: 
 
… 
 
Make sure that you meet all the formal criteria, as these are the first stage of the selection 
process before your application is assessed. 
Have you attached important strategic documents and the declaration on honour, signed by 
your legal representative? 
Are your details in the organisation registration system up to date? You need to upload and 
regularly update documents like the Legal Entity and the Financial Information Form together 
with relevant proofs and supporting documents. 
 
… 
 
Het is belangrijk dat je een goed evenwicht vindt tussen de noden van je eigen organisatie, 
en de krijtlijnen van het programma. Hou tijdens het schrijven altijd de kernelementen van 
het Erasmus+ programma in het achterhoofd. Toets je project aan deze elementen en 
verwerk ze maximaal in je projectvoorstel, maar wees tegelijkertijd wel zo concreet mogelijk 
en verlies je eigenheid niet. 
Toets je ideeën én verwoordingen af bij anderen, bv. collega's. 
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In dit deel van onze MOOC zullen we een blik werpen op enkele formele vereisten, we 
belichten jouw projectideeën, denken aan strategieën voor internationalisering, en bekijken 
een aanvraagformulier.  
 
Laten we van start gaan! 
 


