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MEER INFORMATIE:
>  Rolmodellen nemen deel op vrijwillige basis

>  De nationale agentschappen voor Erasmus+ 
kunnen het initiatief aan de nationale context 
aanpassen 

>  De nationale agentschappen voor Erasmus+ 
kunnen met financiële middelen van Erasmus+ 
de reis-en organisatiekosten voor activiteiten in 
functie van dit initiatief helpen dekken.

>  Er kunnen ook rolmodellen worden ingezet bij 
samenwerkingsprojecten die door Erasmus+ 
worden gesteund en bij aanvragen voor het 
Erasmus+ programma (ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls_nl) Tsjechië 

Neem contact op met het nationaal agentschap voor Erasmus+ 
in jouw land om de mogelijkheden te verkennen: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_nl

>  Als je een leerkracht of maatschappelijk werker 
bent die een evenement wil organiseren met een 
rolmodel 

>  als je wil deelnemen als rolmodel 

>  of als je al een soortgelijk initiatief leidt...

DOE MEE



?

In Griekenland is het initiatief uitgetest 
in achterstandsgebieden. Zo vonden in 
september 2017 in Komotine en Ioannina 
lokale evenementen plaats met opleidingen 
voor leerkrachten van het lager, middelbaar 
en beroepsonderwijs en voor toekomstige 
rolmodellen.

Tsjechië
selecteerde 

“De fantastische Zeven”: zeven 
rolmodellen vertellen hun 
verhaal via sociale media en 
tijdens allerlei evenementen.

Erasmus+ 
ondersteunt 
deze 
initiatieven

In Frankrijk vond eind 2017 
in Bordeaux een proefproject 
plaats: na selectie werden 
burgerschapsambassadeurs 
voor Erasmus+ opgeleid om 
met behulp van innovatieve 
en participatieve technieken 
een gesprek aan te gaan 
met leerlingen en leden van 
verenigingen en sportclubs.
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>  iemand om naar op 
te kijken

>  iemand die het goede 
voorbeeld geeft   

>  iemand wiens verhaal 
inspirerend kan zijn 
voor jongeren op zoek 
naar houvast

Een rolmodel is... Rolmodellen zijn mensen met alle mogelijke 
achtergronden of beroepen. Zij hebben 
soms een ongebruikelijke weg afgelegd om 
hun ware roeping te vinden. Vaak zijn zij 
gesterkt door de hindernissen die zij hebben 
overwonnen. 

Hun ervaringen kunnen inspirerend zijn voor 
jongeren die moeilijk hun plaats vinden in de 
samenleving of uitdagingen liever uit de weg 
gaan.  

Via gesprekken kunnen rolmodellen

>  mensen inspireren om problemen het hoofd 
te bieden, hun leven in eigen handen te 
nemen en ook anderen daarbij te helpen.

>  anderen ertoe aanzetten om zich in te 
zetten voor de samenleving en anders te 
denken over zichzelf en hun plaats in de 
samenleving.

In een Europa dat geconfronteerd wordt 
met toenemende ongelijkheid en de 

dreiging van gewelddadig extremisme is het heel belangrijk de 
aandacht te vestigen op gemeenschappelijke Europese waarden 
zoals democratie, solidariteit en respect voor de mensenrechten. Dit 
initiatief bevordert sociale integratie, intercultureel begrip en kritisch 
denken. Aandacht voor inspirerende voorbeelden van mensen die 
deze gemeenschappelijke waarden dagelijks in de praktijk brengen 
helpt Europa bij het opbouwen van welvarende, verdraagzame en 
inclusieve samenlevingen.

Waarom een initiatief  
met rolmodellen?



Het 
Italiaanse initiatief  
“A model to dream” ging 
van start in april 2017 
en probeert sociale 
uitsluiting van jongeren en 
aldus ook radicalisering 
te voorkomen door hen 
in contact te brengen 
met rolmodellen die hen 
kunnen inspireren om 
hun dromen waar te 
maken. In 2017 vonden 
twee evenementen 
plaats in Puglia (over het 
overwinnen van angst)  
en Milaan (over de risico's 
van blootstelling aan 
geweld en radicalisering 
via het internet).

In de zomer van 2017 vertelden rolmodellen 
in het oosten van Litouwen (in steden zoals 
Visaginas en Šalčininkai) over de moeilijkste 
momenten van hun jeugd, over het kiezen 
van een beroep en wat het Litouwse en het 
Europese burgerschap voor hen betekenen.

Erasmus+ 
ondersteunt 
deze 
initiatieven

IN DE PRAKTIJK...
De Europese Commissie ontwikkelde met de  
steun van Erasmus+ een netwerk. Via dat  
netwerk kunnen rolmodellen worden uitgenodigd 
om hun ervaringen met jongeren te delen en  
hen te motiveren om de dagelijkse problemen  
het hoofd te bieden. 

De nationale agentschappen voor Erasmus+ 
zorgen in hun landen zelf of in samenwerking met 
lokale partners voor het uitwerken van dit initiatief.

Het is de bedoeling dat meer rolmodellen in 
gesprek gaan met de doelgroepen zonder dat 
deze doelgroepen financiële of administratieve 
obstakels tegenkomen. 
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