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Het Study Visits-programma is een EU-programma voor beleidsma-
kers en specialisten op het gebied van onderwijs en beroepsoplei-
dingen. Tijdens een bezoek van drie tot vijf dagen aan één van de 
in totaal 31 Europese landen, krijgt u de mogelijkheid iets te leren 
over een specifiek aspect van het levenlang leren. U zult vertrouwd 
raken met succesvolle beleidsinitiatieven, voorbeelden te zien krij-
gen van goede praktijken in andere landen en u ontmoet collega’s 
uit heel Europa. De uitkomsten van dit studiebezoek kunnen voor uw 
dagelijks werk van nut zijn en deelname aan een Study Visit geeft u 
de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en een netwerk op 
te bouwen.
Wie kan een aanvraag indienen?
Wij nodigen u uit om zich aanmelden als u lid bent van een vakbond 
of werkgeversorganisatie. Deelname is ook mogelijk voor managers 
van bedrijfsopleidingen, vertegenwoordigers van ondernemingen uit 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), vakbondsvertegenwoordigers, 
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, vertegenwoor-
digers van economische organisaties uit de aan het programma deel-
nemende landen en directeuren van particuliere beroepsopleidings-
centra, etc.
In welke thema’s kunt u zich verdiepen? 
•   Verbetering van toegankelijkheid, potentieel, kwaliteit en efficiëntie 

op het gebied van opleiding en scholing;
•   Opleiding en scholing ten behoeve van de inzetbaarheid van werk-

nemers;
•   Het toepassen van bekende Europese middelen, principes en 

raamwerken;
•   Trends en uitdagingen van de levenlang lerenstrategieën.
Welke landen kunt u bezoeken?
Study Visits worden gehouden in de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liech-
tenstein, Noorwegen en Turkije. 
Wat gaat het kosten? 
Het nationaal agentschap verschaft u subsidie voor uw reis- en ver-
blijfskosten. 
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt het aanvraagformulier online invullen en het geprinte onder-
tekende formulier naar het nationaal agentschap in uw land sturen.
In welke taal worden Study Visits gehouden?
Study Visits worden aangeboden in het Engels, Frans, Duits en 
Spaans. 

Wilt u kennis en ervaring opdoen in een 
ander land op het gebied van  onderwijs- en 
beroepsopleidingsthema’s? 

heeft u inspraak op het gebied van onder-
wijs en beroepsopleidingen? 

Dan is
een door de EU gesubsidieerde 
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