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Erasmus+: een succesvol Europees merk, waarbij de 
prestatiemeting echter beter moet, aldus controleurs  
Mobiliteit van studenten in het kader van het Erasmus+-programma genereert in veel opzichten 
Europese meerwaarde en heeft een positief effect op de houding van deelnemers ten aanzien van 
de EU. Dergelijke effecten zouden de landen alleen niet kunnen verwezenlijken. Dit wordt gesteld in 
een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De controleurs stelden echter vast dat de 
indicatoren die worden gebruikt om de prestaties van het programma te meten, beter moeten 
worden afgestemd op de doelstellingen ervan. Daarnaast stellen zij dat de aanvraag- en 
verslagleggingsprocessen nog steeds te ingewikkeld zijn, hoewel er sprake is van enige 
vereenvoudiging.  

Het doel van het Erasmus+-programma is om lerenden en personeel de kans te bieden vaardigheden 
te verwerven en zich op persoonlijk, sociaal-pedagogisch en professioneel vlak te ontwikkelen door 
middel van studie, opleiding, werkervaring of vrijwilligerswerk in het buitenland. Het programma is er 
bovendien op gericht de kwaliteit te verbeteren en innovatie, uitmuntendheid en internationalisering 
bij onderwijsinstellingen te bevorderen. 

De controleurs beoordeelden de prestaties en Europese meerwaarde van Erasmus+-mobiliteit, een 
kernactie van het programma op het gebied van onderwijs en opleiding, die goed is voor meer dan de 
helft van de begroting van 16,45 miljard EUR. Tot januari 2018 hadden meer dan 2,3 miljoen lerenden 
en personeelsleden van Erasmus+-mobiliteit gebruikgemaakt.  

In het algemeen zijn de meeste streefdoelen voor Erasmus+-mobiliteit behaald. Een punt van kritiek 
van de controleurs is dat de indicatoren die worden gebruikt om de prestaties van het programma te 
meten, beter moeten worden afgestemd op de doelstellingen ervan.  

“Miljoenen mensen konden dankzij Erasmus+ in het buitenland studeren, opleiding volgen of werken, 
waardoor het een bekend en succesvol Europees merk is geworden”, aldus Rimantas Šadžius, het lid 
van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Erasmus+-mobiliteit 
genereert veel vormen van Europese meerwaarde die verder gaan dan de wettelijke vereisten, zoals 
een strategische benadering van mobiliteit, een toegenomen besef van een Europese identiteit en 
meertaligheid. Deze aspecten zouden moeten worden beoordeeld in het kader van de evaluatie van de 
prestaties.” 
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In vergelijking met voorgaande programma’s zijn er in het kader van Erasmus+ veel vernieuwingen 
geïntroduceerd met het oog op de vereenvoudiging van het beheer op het gebied van mobiliteit. 
Volgens de controleurs zijn de aanvraag- en verslagleggingsprocessen echter nog steeds te 
ingewikkeld. Bovendien heeft de innovatieve garantiefaciliteit voor studentenleningen niet de 
verwachte resultaten opgeleverd. 

De controleurs bevelen de Europese Commissie met betrekking tot het toekomstige Erasmus+-
programma het volgende aan: 

• stel aanvullende elementen van Europese meerwaarde voor die moeten worden 
geprioriteerd in het stadium van de projectevaluatie, en vervolgens moeten worden gemonitord en 
gerapporteerd;  

• zorg voor een betere meting van de behaalde doelstellingen en verleen prioriteit aan 
prestaties bij de toewijzing van middelen; 

• vereenvoudig de regeling verder om de administratieve lasten te verlichten met behulp van 
betere IT-instrumenten; 

• breid de Erasmus+-mobiliteit uit tot scholieren en overweeg om meer flexibiliteit voor 
promovendi te introduceren; 

• beoordeel de mogelijkheid tot de herinvoering van de financiering voor traditioneel klassikaal 
talenonderwijs; 

• stel de garantiefaciliteit voor studentenleningen ook open voor mobiliteit van promovendi en 
bachelorstudenten. 

 

Noot voor de redactie 

Erasmus+ ondersteunt onderwijs en opleiding, jeugd en sport en beschikt over een begroting van 
16,45 miljard EUR voor de periode 2014-2020. Het programma heeft betrekking op hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd en sport. 80 % van 
het programma wordt onder indirect beheer door nationale agentschappen uitgevoerd. 

Een hogere doelstelling van Erasmus+ is het helpen van Europese landen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te moderniseren en te verbeteren en zo hun rol als drijvende kracht achter groei, 
werkgelegenheid, concurrentievermogen, innovatie en sociale samenhang te versterken. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het 
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid 
van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau 
van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU. 

Speciaal verslag nr. 22/2018 “Mobiliteit in het kader van Erasmus+: miljoenen deelnemers en 
Europese meerwaarde in veel opzichten, maar de prestatiemeting moet verder worden verbeterd” is 
in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
 

 

 


