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BIJLAGE 

Richtsnoeren voor de uitvoering van de inclusiemaatregelen voor de programma’s 

Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps 

In overleg met de belanghebbenden kan de Commissie de details van de uitvoering van de in 

dit besluit vastgestelde inclusiemaatregelen verder ontwikkelen in uitvoeringsrichtsnoeren, die 

gedurende de volledige looptijd van de programma’s Erasmus+ en Europees 

Solidariteitskorps 2021-2027 verder moeten worden uitgewerkt en geüpdatet. 

Als onderdeel van de normale levenscyclus van de programma’s kunnen de volgende 

richtsnoeren worden ontwikkeld en geleidelijk verfijnd: 

1. Referentiedocumenten van het programma: de Commissie kan de 

belanghebbenden richtsnoeren met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van 

inclusie- en diversiteitsmaatregelen verstrekken in documenten zoals de oproepen tot 

het indienen van voorstellen en de programmagidsen, in de richtsnoeren voor 

deskundigen die de projectvoorstellen evalueren, in de aanvraagformulieren en in 

andere technische documenten (bijvoorbeeld de Inclusion and Diversity Strategy1). 

2. Activiteiten in het kader van het beheer van de nationale agentschappen van 

Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps: als onderdeel van hun periodieke 

beoordelingsproces moeten de nationale agentschappen informatie verstrekken over 

het effect van hun nationale plannen op het gebied van inclusie en diversiteit en over 

de wijze waarop ze bijdragen tot de algemene inclusie- en diversiteitsdoelstellingen 

van de programma’s op het niveau van de Unie. 

3. Communicatiematerialen en strategische richtsnoeren: Naast de 

referentiedocumenten van de programma’s kan de Commissie extra richtsnoeren met 

nuttige aanbevelingen, succesverhalen en goede praktijken opstellen ten behoeve van 

de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, het 

Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), begunstigde organisaties en 

potentiële kansarme deelnemers om de uitvoering van inclusie- en 

diversiteitsmaatregelen kwalitatief te ondersteunen en de kennis van de verschillende 

bestaande mogelijkheden te vergroten. Deze materialen en richtsnoeren moeten 

samen met belanghebbenden in het veld worden ontwikkeld. 

In voorkomend geval moet de Commissie – met behulp van de betreffende 

uitvoeringsstructuren – voor een ruime verspreiding van de in punt 3 van de tweede alinea 

bedoelde materialen zorgen. Dit moet via specifieke websites, de sociale media en andere 

vormen van communicatie gebeuren. Doel is voor zichtbaarheid en voorlichting ten behoeve 

van potentiële begunstigden en kansarme deelnemers te zorgen en de actieve betrokkenheid 

van die potentiële begunstigden en kansarme deelnemers te bevorderen bij de cocreatie van 

inclusievere en meer diverse programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps. 

 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-

european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


