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BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Studentenuitwisseling - Mogelijke verdere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk na
Brexit
Ingevolge de Brexit neemt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer deel aan het Europese
uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus+. Noord-Ierland daarentegen bleef wel
nog deelnemen aan Erasmus. Ondertussen zouden ook Schotland en Wales te kennen
hebben gegeven dat ze willen uitzoeken hoe ze wel nog kunnen deelnemen aan het
Erasmus+-programma.
Tijdens de gedachtewisseling van 29 december 2020 over de Brexit gaf de ministerpresident te kennen bilaterale contacten te willen opzetten met het VK, om een alternatief
voor het Erasmusprogramma uit te werken. Aangezien het Britse onderwijssysteem
dermate verschilt van het onze, moest worden nagegaan en onderzocht in welke mate dit
mogelijk zou zijn.
1.

Welke initiatieven nam de Vlaamse Regering hieromtrent? Kan de minister dit
toelichten?

2.

Werd een optie onderzocht om een alternatief voor Erasmus uit te werken? Zo ja, wat
zijn de resultaten van dit onderzoek ? Zo niet, waarom niet?

3.

Zal de Vlaamse Regering effectief inzetten op bilaterale uitwisselingen? Kan dit verder
worden toegelicht?

4.

Is er vanuit Schotland en Wales al een teken gekomen dat ze opnieuw wensen deel te
nemen aan het Europese Erasmus+-programma? Zo ja, hoe werd daarop gereageerd
(binnen Europa)?

5.

Bestaat de juridische mogelijkheid om Schotland en Wales wel toe te laten tot het
Erasmus-programma?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jan Jambon (93), Ben Weyts (171).
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VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
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ANTWOORD

op vraag nr. 171 van 2 december 2021
van BART TOMMELEIN

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door Jan Jambon, minister-president
van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur,
Digitalisering en Facilitair Management

