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In deze studie wordt onderzocht in welke mate Europese studenten bij 
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verplichtingen. 
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SAMENVATTING 

Doel van het onderzoek 

Sinds het Erasmusprogramma van de EU in 1987 werd opgericht, heeft het aan meer dan 
2,2 miljoen studenten en 250.000 universiteitspersoneelsleden de kans geboden binnen 
Europa mobiel te zijn. Momenteel studeren en werken jaarlijks meer dan 180.000 
studenten via het Erasmusprogramma in het buitenland. Hoewel het aantal aan het 
programma deelnemende studenten voortdurend is gestegen, ligt de participatiegraad in de 
meeste landen nog steeds lager dan 4%. Bovendien is de toename van het aantal 
deelnemers in verschillende landen gestagneerd of zelfs gedaald. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is financiële en andere mogelijke belemmeringen die 
studenten verhinderen om deel te nemen aan Erasmus te analyseren en conclusies te 
trekken over manieren om de deelname te verbeteren. De volgende kernvragen worden in 
dit onderzoek beantwoord:  
 

 Wat is de huidige stand van zaken in verschillende Europese landen op het vlak 
van studentenmobiliteit en met name deelname aan Erasmus? 

 In welke mate verhinderen financiële belemmeringen studenten om deel te 
nemen aan het Erasmusprogramma? 

 In hoeverre is het Erasmusprogramma toegankelijk voor studenten uit alle 
sociaaleconomische groepen? 

 Welke andere factoren, zoals persoonlijke motivatie, bewustzijn, voorwaarden 
van de Erasmusbeurs en verenigbaarheid tussen systemen voor hoger onderwijs 
beïnvloeden de deelname aan Erasmus? 

 Welke financiële regelingen en andere initiatieven zouden het aantal 
Erasmusstudenten in de toekomst kunnen verhogen? 

 
De analyse is gebaseerd op drie informatiebronnen: deskresearch, een enquête onder 
studenten en casestudy's. De deskresearch omvat een samenvatting van bestaande 
onderzoeken en gegevens. We hebben een enquête afgenomen bij Erasmusstudenten en 
studenten die niet aan Erasmus deelnemen om hun motivatie en ondervonden 
belemmeringen in verband met deelname aan Erasmus te onderzoeken. De enquête werd 
afgenomen in zeven landen die de grootste verscheidenheid vertegenwoordigen op het 
gebied van ondervonden financiële belemmeringen (veel/weinig) en het aantal deelnemers 
aan Erasmus (hoog/laag). Uiteindelijk werden er 21.145 antwoorden verzameld, 8.697 van 
studenten die niet aan het Erasmusprogramma hebben deelgenomen en 12.448 van 
Erasmusstudenten. De diepgaande casestudy's werden in vier landen uitgevoerd: ze 
hebben als doel de resultaten te controleren en mogelijke goede praktijken te identificeren. 
 
In verschillende vroegere studies werden de belemmeringen om aan Erasmus deel te 
nemen onderzocht. Dit onderzoek bundelt de resultaten van andere onderzoeken en 
valideert de conclusies ervan aan de hand van een nieuwe enquête onder studenten. 
Bovendien wordt in de meeste studies in verband met mobiliteit onderzoek gedaan naar de 
motivatie van en belemmeringen voor mobiele studenten. Het is echter even interessant 
ook studenten die niet aan een mobiliteitsprogramma hebben deelgenomen te ondervragen 
en inzicht te verwerven in door deze studenten ondervonden belemmeringen. Een 
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belangrijke toegevoegde waarde van dit onderzoek is dus deze enquête onder studenten 
die niet aan het Erasmusprogramma hebben deelgenomen. Uit de diepgaande casestudy's 
komen bovendien interessante nationale en institutionele praktijken naar voren om het 
Erasmusprogramma verder te versterken. 

Belangrijkste bevindingen in verband met de deelname aan het 
programma 
 

Sinds het einde van de jaren tachtig is het aantal Erasmusstudenten voortdurend gegroeid. 
Met name de laatste jaren was de stijging erg sterk, zelfs rekening houdend met de 
toename van het aantal in aanmerking komende studenten door de toetreding van nieuwe 
landen tot de EU. Het totaal aantal studenten dat deelneemt aan het Erasmusprogramma 
varieert tussen 0.1% en 1.5% van alle ingeschreven studenten, behalve in Luxemburg, 
waar meer dan 6% van de studenten deelneemt. Het aantal deelnemers ligt doorgaans 
lager in de nieuwe lidstaten, maar in deze landen neemt het aantal deelnemers het snelst 
toe, waardoor het totaal aantal deelnemers even hoog zal komen te liggen als in andere 
lidstaten. In sommige oudere lidstaten is de deelname aan het Erasmusprogramma 
gestagneerd of zelfs gedaald. 
 
Studenten nemen voornamelijk omwille van hun persoonlijke ontwikkeling deel aan het 
programma, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om in het buitenland te wonen, nieuwe 
mensen te ontmoeten, "soft skills" te verwerven maar ook om hun kennis van vreemde 
talen te verbeteren. De verwachte voordelen voor de toekomstige carrière vormen niet de 
hoogste individuele prioriteit, maar blijven voor de meeste studenten wel een belangrijk 
element. 
 
Erasmusstudenten komen meestal uit hogere sociaaleconomische groepen.Verder blijkt dat 
in de meeste landen betrekkelijk meer Erasmusstudenten uit traditionele 'academische' 
universiteiten komen dan uit alternatieve instellingen voor hoger onderwijs, en eerder uit 
hoofdstedelijke gebieden dan uit andere steden. Het aantal deelnemers aan Erasmus ligt 
het hoogst in de vakgebieden economie en sociale wetenschappen en het laagst in het 
vakgebied wetenschappen. Erasmusstudenten zijn over het algemeen jonger dan de 
gemiddelde student. 

Belangrijkste bevindingen in verband met financiële belemmeringen 

Financiële belemmeringen vormen de belangrijkste hinderpaal om deel te nemen aan 
Erasmus. 57% van de studenten die niet aan Erasmus hebben deelgenomen zegt dat in het 
buitenland studeren te duur is om te overwegen en 29% van de studenten neemt na 
overweging toch niet deel aan het programma omdat de aangeboden beurs niet voldoende 
is om de kosten te dekken. 
 
De mate waarin studenten financiële belemmeringen ondervinden varieert aanzienlijk van 
land tot land. Studenten zijn in de meeste landen erg bezorgd over financiële 
belemmeringen, hoewel studenten in een aantal landen, met name Finland en Zweden, 
relatief minder bezorgd zijn over financiële aspecten dan over andere problemen. Niettemin 
behoren financiële belemmeringen in alle landen tot de top drie van de zorgen van 
studenten in verband met mobiliteit. 
 
De ondervonden belemmeringen lijken het aantal deelnemers per land echter niet te doen 
afnemen noch het aandeel mobiele studenten uit gezinnen met hogere inkomens te doen 
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toenemen. Studenten worden niet enkel belemmerd door het beschikbare geld, maar nog 
meer door het evenwicht tussen de verwachte kosten en de verwachte voordelen: 
studenten investeren meer eigen middelen in de Erasmuservaring als ze rechtstreekse 
voordelen op de arbeidsmarkt verwachten. Het spreekt vanzelf dat een in een buitenlandse 
hogeronderwijsinstelling opgedane ervaring meer waard is op arbeidsmarkten waarin 
minder afgestudeerden over deze ervaring beschikken. Een stijging van het aantal 
studenten dat in het buitenland heeft gestudeerd betekent dus een daling van het relatieve 
voordeel van deze buitenlandse ervaring op de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren is het 
op de arbeidsmarkt verkregen individueel financieel voordeel door deelname aan Erasmus 
gedaald. Bijgevolg wordt Erasmus in sommige landen (met name de landen met het 
hoogste aantal studenten dat in het buitenland studeert) niet beschouwd als een rationele 
investering in een toekomstige loopbaan, maar eerder als een luxe die studenten met 
beperkte middelen best vermijden. 
 
Erasmusstudenten komen meestal uit hogere sociaaleconomische groepen. Deze tendens is 
duidelijker in rijke landen dan in minder rijke Europese landen. Dit is waarschijnlijk een 
weergave van de verschillende manieren waarop het Erasmusprogramma in elk land wordt 
bekeken, afhankelijk van de verwachte economische rendabiliteit ervan voor de student, 
door of "consumptievoordelen" of "investeringsvoordelen" te bieden. 
 
De beperkende factor voor studenten uit lagere sociaaleconomische groepen om deel te 
nemen aan Erasmus is dus niet de beschikbaarheid van rechtstreekse financiering zoals 
toegang tot studentenleningen of familie-inkomsten, het is eerder hun gevoeligheid voor 
aan een studieperiode in het buitenland verbonden bijkomende kosten. 
 
Hiermee samenhangend beïnvloedt niet enkel de totale waarde van de beurs de bereidheid 
van studenten om aan Erasmus deel te nemen, maar zeker ook de praktische aspecten van 
een financiering voor een studieperiode in een nieuwe omgeving, zoals onzekerheid over de 
kosten, het uiteindelijke bedrag van de Erasmusbeurs en onzekerheid in verband met het 
op elkaar afgestemd zijn van het betalingsschema en het tijdstip waarop de kosten moeten 
worden betaald. 
 
Andere concrete bevindingen: 

 De mate waarin ondervraagde studenten financiële belemmeringen ondervinden 
varieert aanzienlijk van land tot land. In 5 van de 7 landen vormen de financiële 
aspecten de belangrijkste belemmering voor studenten om te overwegen in het 
buitenland te studeren; in de andere 2 landen bevindt het probleem zich in de 
top 3. 

 Hoewel het moeilijk is een betrouwbare schatting te maken van het aantal 
mogelijk mobiele studenten dat niet in het buitenland studeert omwille van 
financiële belemmeringen, schatten we dit aantal tussen 980.000 en 1,5 miljoen 
studenten. Financiële belemmeringen vormen echter niet de enige hinderpaal 
voor deelname, en zelfs indien de financiële problemen volledig zouden worden 
opgelost, is het waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van deze studenten toch 
niet in het buitenland zal studeren omwille van familiale en persoonlijke relaties. 

 Studenten uit bijna alle landen zijn ook erg bezorgd over de erkenning van 
studiepunten. Gemiddeld 34% van de studenten, in sommige landen zelfs 60%, 
wees erop dat hun beslissing om niet aan Erasmus deel te nemen werd 
beïnvloed door bezorgdheid over de erkenning van studiepunten. In 
verschillende landen komt daar nog de bezorgdheid bij dat problemen met de 
erkenning van studiepunten het afstuderen zullen uitstellen en bijkomende 
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kosten met zich mee zullen brengen door gecumuleerde studentenleningen, 
collegegelden en/of uitgestelde inkomsten. 

 Binnen Europa bestaan er grote verschillen tussen de financiële steunstelsels 
voor studenten, zowel wat betreft het relatieve aandeel van beurzen, leningen 
en andere vormen van subsidies als het absolute steunbedrag. Het blijkt dat 
studenten met een onafhankelijke bron van inkomsten (studiebeurs) minder 
financiële belemmeringen ondervinden om deel te nemen aan Erasmus. Er 
bestaat geen zichtbaar verband tussen hulp op basis van behoeften in de 
nationale stelsels en de sociaaleconomische verdeling van Erasmusstudenten. 

 Beschikbare middelen voor studentenmobiliteit verschillen sterk van land tot 
land maar ze lijken de deelname aan Erasmus positief te beïnvloeden. Het is niet 
duidelijk of het de bijkomende financiering is die deelname aanmoedigt dan wel 
of die financiering weergeeft dat internationalisatie hoog op de nationale agenda 
voor hoger onderwijs staat. Daar waar internationalisatie wordt beschouwd als 
een belangrijk onderdeel van de universitaire activiteiten, ondervinden studenten 
meer druk om mobiel te worden. 

Belangrijkste bevindingen in verband met andere mogelijke 
belemmeringen 
 

Deelname aan Erasmus wordt niet enkel beïnvloed door financiële belemmeringen. Er 
kunnen vier andere soorten van mogelijke belemmeringen voor deelname aan Erasmus 
worden geïdentificeerd: de voorwaarden van het Erasmusprogramma, de verenigbaarheid 
tussen stelsels voor hoger onderwijs, een gebrekkige kennis over het programma en 
persoonlijke factoren. 
 
Studenten zijn kennelijk erg geïnteresseerd in de mogelijkheid om in het buitenland te 
studeren. Slechts 24% van de studenten die niet aan Erasmus hebben deelgenomen gaf te 
kennen niet geïnteresseerd te zijn in een studieprogramma in het buitenland. Daarnaast 
zijn er drie aspecten die studenten lijken te weerhouden van deelname aan een 
studieprogramma in het buitenland, namelijk problemen in verband met de erkenning van 
studiepunten, kennis van vreemde talen en persoonlijke relaties die verdere mobiliteit 
belemmeren. 
 
De concrete bevindingen in verband met deze andere mogelijke belemmeringen zijn:  

 In tegenstelling tot de financiële belemmeringen verschillen de andere mogelijke 
belemmeringen sterk van land tot land. 

 Studenten verklaarden dat de erkenning van studiepunten de belangrijkste 
factor is die hen zou motiveren om aan een studieprogramma in het buitenland 
deel te nemen (66% deelt deze mening), terwijl 62% een hogere Erasmusbeurs 
voorstelde en 62% aangaf te willen studeren aan een gastuniversiteit die niet op 
de lijst met de te kiezen instellingen staat. 

 41% van de studenten meldde minstens gedeeltelijk te zijn ontmoedigd om in 
het buitenland te studeren omwille van een beperkte kennis van vreemde talen. 
Dit percentage schommelt tussen 34% en 62% in de verschillende landen. 

 Persoonlijke relaties en familiale redenen die verdere mobiliteit belemmeren, 
vormden voor bijna de helft (46%) van de studenten die niet aan Erasmus 
hebben deelgenomen een (erg) belangrijke belemmering. Dit cijfer varieert 
tussen 36% en 58% in de verschillende landen. Deze factoren zijn het 
belangrijkst voor diegenen die niet ernstig hebben overwogen om deel te nemen 
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aan het Erasmusprogramma, terwijl Erasmusstudenten en studenten die een 
deelname hebben overwogen deze belemmering minder belangrijk vinden. 

 Betrekkelijk weinig studenten beschouwden de sterke concurrentie voor beurzen 
als een belemmering. Toch meldde 6% van de studenten (3%-13% in de 
verschillende landen) dat ze niet aan het Erasmusprogramma hebben 
deelgenomen omdat hun aanvraag voor een beurs werd afgewezen. Hieruit blijkt 
een duidelijke behoefte aan meer beurzen. 

 Informatie over het programma blijft voor een aantal studenten een probleem. 
53% van de respondenten gaf aan dat meer informatie hen zou hebben 
overtuigd om deel te nemen. Anderzijds gaf slechts 16% van de 
Erasmusstudenten aan dat zij problemen hebben ondervonden met de 
hoeveelheid informatie over het programma. 

 Ongeveer 35% van de Erasmustudenten vond de administratieve 
beslommeringen een aanzienlijk probleem, maar tegelijkertijd beschouwt slechts 
16% van de studenten die niet hebben deelgenomen de administratieve 
vereisten als een (erg) belangrijke reden voor het feit dat ze niet hebben 
deelgenomen. 

 Het imago van het Erasmusprogramma blijkt eerder 'sociaal' dan 'academisch' te 
zijn. Hoewel een aantal specifieke groepen studenten zich hiertoe aangetrokken 
voelt, is het Erasmusprogramma misschien minder aanlokkelijk voor in een 
intensievere academische ervaring geïnteresseerde studenten. 

 Gemiddeld was ongeveer een derde van de studenten ontevreden over het 
beperkte aanbod aan gastinstellingen. In sommige landen was dit probleem 
echter een van de belangrijkste hinderpalen, met 61% van de studenten die 
ermee instemden dat een ruimere keuze aan gastinstellingen hen zou motiveren 
om aan het programma deel te nemen. 

 Ongeveer een derde van de Erasmusstudenten heeft moeilijkheden ondervonden 
in verband met onduidelijkheid over het buitenlands onderwijssysteem (34%) en 
een gebrekkige integratie of continuïteit tussen studievakken thuis en in het 
buitenland (33%). De bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs in het 
buitenland lag enigszins lager (23%). 

 Studenten vonden bepaalde problemen eerder onbelangrijk: zeer weinig 
studenten vonden het studieprogramma of te lang (3-11%) of te kort (8-26%). 
Beroepstaken in eigen land vormden de minst belangrijke belemmering; een 
gebrek aan Engelstalige studieprogramma's in het buitenland en aan steun in 
verband met dienstverlening aan studenten vormde slechts een gering 
probleem. 

 De meeste belemmeringen zijn meer uitgesproken voor bachelorstudenten dan 
voor masterstudenten, maar het relatieve belang ervan blijft hetzelfde. 

Aanbevelingen 

Op basis van deze bevindingen worden in het onderzoek de volgende aanbevelingen 
vermeld. 
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A. Aanbevelingen betreffende financiële belemmeringen 

 Het Erasmusprogramma is een succes en het onderzoek wees op een 
aanzienlijke onvervulde vraag. In het licht hiervan is er een grote nood aan meer 
Erasmusbeurzen. 

 Er bestaan grote nationale verschillen in verband met de belangrijkste 
belemmeringen om deel te nemen aan Erasmus: het is belangrijk de 
beleidsaanbevelingen aan te passen aan landenspecifieke situaties en 
landenspecifieke oplossingen te zoeken voor de binnenlandse problemen. Uit dit 
onderzoek (vooral de deskresearch) blijkt dat er op nationaal niveau relatief 
weinig analyses zijn uitgevoerd over het aantal deelnemers aan Erasmus. 
Dergelijk nationaal onderzoek zou belangrijke aanwijzingen kunnen bieden voor 
nationale beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld nationale agentschappen en 
instellingen die specifiek gericht zijn op die groepen studenten die het minst aan 
het programma deelnemen). 

 Eén van de specifieke problemen die voortvloeien uit de huidige mechanismen is 
dat "succesrijke" landen (dit wil zeggen landen met veel deelnemers) lijden 
onder hun succes omwille van vaste begrotingsmiddelen voor Erasmus. De 
mogelijkheden voor deze landen zijn om (a) een groot aantal studenten teleur te 
stellen; (b) het beursbedrag per student te verlagen; of (c) bijkomende 
nationale financiering vrij te maken. Het is aanbevolen op Europees niveau 
maatregelen te treffen om te vermijden dat succes wordt bestraft. Dit probleem 
zou aangepakt kunnen worden door meer financiering vrij te maken voor landen 
met veel deelnemers of voor landen waarin er aanzienlijk meer vraag is dan 
financiering. Een alternatieve beleidsaanpak zou de oprichting zijn van een 
reservefonds voor Erasmus door financiering terug te vorderen van landen die 
hun budget niet volledig hebben gebruikt en dit geld toe te wijzen aan landen die 
te veel kandidaten hebben. 

 Het is niet haalbaar meer bijdragen van studenten te vragen. De economische 
voordelen van deelname aan Erasmus zijn gedaald terwijl de individuele 
economische kosten voor hoger onderwijs (collegegelden en afhankelijkheid van 
studentenleningen) zijn gestegen. Aangezien het rendement van studeren in het 
buitenland is gedaald en de Erasmusbeurs niet is gekoppeld aan de feitelijke 
kosten van een studieperiode in het buitenland, zijn studenten slechts in 
beperkte mate bereid hun eigen middelen te investeren in een activiteit met 
slecht omschreven en mogelijk eindeloze kosten die geen wezenlijke voordelen 
op de arbeidsmarkt met zich meebrengt, maar vaak wel zorgt voor problemen in 
verband met de erkenning van studiepunten.  

 Erasmusstudenten hebben een aantal uit hun studie in het buitenland 
voortvloeiende langetermijnvoordelen geïdentificeerd, zoals overdraagbare 
vaardigheden, het leren van talen en gedragsontwikkeling, die de kosten-
batenanalyse van studenten zouden kunnen wijzigen en met name de bereidheid 
om in het buitenland te studeren of te werken zouden kunnen verhogen teneinde 
deze voordelen te genieten. Bij het promoten van Erasmus zou meer aandacht 
moeten worden besteed aan deze langetermijnvoordelen. 

 Het is niet haalbaar studenten zelf rechtstreeks te laten investeren in het 
Erasmusprogramma, maar bijdragen van bedrijven en andere bij de stages in 
het kader van Erasmus betrokken agentschappen kunnen verder worden 
aangemoedigd. Er is zeker ruimte voor meer stages in het kader van Erasmus 
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gezien de duidelijke voordelen voor de studenten (ondanks bepaalde 
administratieve problemen) en de deelnemende bedrijven. 

 Uit vroeger onderzoek is gebleken dat de sociaaleconomische achtergrond wel 
een rol speelt bij maar niet de belangrijkste belemmering is voor deelname aan 
Erasmus. Bij de beoordeling welke beleidsmaatregelen het doeltreffendst zouden 
zijn, moet best op nationaal niveau in de behoeften van studenten uit kansarme 
milieus worden voorzien (nationaal systeem voor studiefinanciering), eventueel 
steunend op middelen van individuele instellingen voor hoger onderwijs. Veel 
systemen voor studiefinanciering beschikken reeds over mechanismen voor 
kansarme studenten en dus is er reden voor bezorgdheid dat de bureaucratie 
zou toenemen en de transparantie zou verminderen door beleidsmechanismen 
op het niveau van Erasmus. 

 Het aantal deelnemers verschilt van plaats tot plaats; in minder ontwikkelde en 
plattelandsgebieden nemen meestal minder studenten deel dan in 
grootstedelijke en hoofdstedelijke gebieden. Dit is met name het geval in minder 
welvarende regio's waarin zich geen grote onderzoeksuniversiteiten bevinden 
maar eerder kleine gespecialiseerde instellingen, hogescholen en universiteiten 
voor toegepaste wetenschappen. Er is duidelijk ruimte om Europese 
structuurfondsen aan te wenden teneinde meer studenten uit bepaalde regio's te 
laten deelnemen. De dynamiek van de ongelijkheid is echter niet helemaal 
duidelijk. Er is dus nood aan meer diepgaand onderzoek over deze problemen en 
ongelijkheden voordat er doorslaggevende beleidsmaatregelen kunnen worden 
getroffen. 

 In het onderzoek kwamen enkele financiële en administratieve belemmeringen 
aan het licht, met name in verband met betalingsprocedures. Er zijn sterke 
argumenten voor betalingen vooraf, gelet op de mogelijke door late betalingen 
veroorzaakte problemen, en er is nood aan meer transparantie over het 
beursbedrag. Er moet worden gezorgd voor betere voorlichting over de 
verhouding tussen de totale studiekosten voor een studieperiode in het 
buitenland en de beschikbare beurzen. 

 Een erg belangrijk aandachtspunt is het verschaffen van informatie over 
mogelijkheden voor medefinanciering binnen landen en instellingen. Studenten 
hebben aangegeven dat deze informatie ontbrak en/of niet voldoende 
transparant was. Hetzelfde geldt voor de overdraagbaarheid van nationale, 
institutionele of andere beurzen en leningen. Deze kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren om de financiële problemen bij deelname aan het 
Erasmusprogramma het hoofd te bieden, maar niet alle studenten lijken zich 
bewust te zijn van deze kansen. 

 Erkenning en overdracht van studiepunten blijft een erg belangrijke kwestie en 
vormt doorgaans de tweede belangrijkste belemmering na financiële problemen. 
Deze twee problemen zijn duidelijk met elkaar verbonden aangezien een gebrek 
aan erkenning de studieperiode kan verlengen, waardoor de kosten oplopen. Er 
bestaat bezorgdheid over het feit dat in het proces van Bologna nog niet 
voldoende aandacht is besteed aan problemen in verband met erkenning 
waarmee zowel individuele studenten die in het buitenland studeren worden 
geconfronteerd als de examencommissies die belast zijn met de erkenning van 
door hun eigen studenten in het buitenland verworven studiepunten. 

 Er zijn mogelijkheden voor meer deelname door Erasmusbeurzen te voorzien 
voor gezamenlijke en dubbele masteropleidingen met een verplichte 
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studieperiode in het buitenland (waardoor het probleem in verband met 
erkenning rechtstreeks wordt opgelost). Deze regelingen hebben het voordeel 
dat ze de mobiliteit van lesgevers vergroten, misverstanden en onwetendheid 
over het lesgeven verkleinen en bovendien bijdragen tot een betere 
studentenmobiliteit. 

B. Aanbevelingen betreffende andere factoren 

 Uit het onderzoek bleken geen aanzienlijke problemen met de gemiddelde duur 
van een studieperiode in het buitenland met een Erasmusbeurs (6 maanden). Er 
is veel ruimte voor mobiliteitsmogelijkheden van een enigszins andere aard, 
vooral voor korte intensieve programma's (1-3 weken) die bedoeld zijn voor 
studenten en lesgevers uit meerdere landen en instellingen die (nog) niet zijn 
overtuigd van de voordelen van een langer verblijf. 

 De mogelijkheid bestaat om Erasmus uit te breiden naar langere periodes in het 
buitenland. De financiële toewijzingen vereisen echter een afweging van de 
kosten, waardoor het totaal aantal deelnemers zou dalen (minder studenten 
nemen deel voor langere periodes). 

 Het stageprogramma wordt als een succes beschouwd en lijkt klaar te zijn om 
verder bevorderd te worden bij studenten en werkgevers. Hierdoor zal het totaal 
aantal deelnemers toenemen, vooral in universiteiten voor toegepaste 
wetenschappen, waar een stage vaak een wezenlijk deel uitmaakt van de studie. 

 Het onderzoek bracht mogelijkheden aan het licht om bepaalde problemen in 
verband met mobiliteit buiten het systeem voor hoger onderwijs op te lossen. Er 
werd bijvoorbeeld aangetoond dat studenten die op een vroeger moment in hun 
opleiding werden geïnformeerd over studiemogelijkheden in het buitenland, 
enthousiaster zijn om aan uitwisselingsprogramma's deel te nemen. Er zijn 
mogelijkheden om in de hogere jaren van het secundair onderwijs meer 
informatie te verspreiden over studeren in het buitenland en de ruimere 
voordelen ervan, zoals overdraagbare vaardigheden en talenkennis. 

 Erasmus wordt over het algemeen als een succes beschouwd, hoewel de mate 
van dit succes verschilt naargelang de landen en belanghebbenden. Er zijn twee 
alternatieven voorhanden om het imago van Erasmus te verbeteren. De eerste 
aanpak zou erin bestaan te waarborgen dat Erasmus een homogeen geheel voor 
alle betrokken partijen blijft, bijvoorbeeld via een informatieportaal voor heel 
Europa met inclusieve informatie op Europees, nationaal en institutioneel niveau. 
Dit kan de oprichting inhouden van uniforme inleidende lessen over Erasmus 
voor studenten die deelnemen of van plan zijn deel te nemen aan het 
programma. Een tweede aanpak zou zijn om het brede scala aan imago's te 
aanvaarden en de door deelnemers en afgestudeerden opgedane ervaringen aan 
te wenden bij de promotie van het programma, door nadruk te leggen op het 
uitwisselen van ervaringen, praktische informatie, gedragsregels en systemen 
voor begeleiders of mentoren, bezoekende studenten beter te integreren en 
studentenverenigingen zoals het 'Erasmus Student Network' te versterken en te 
professionaliseren. 


